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 إستهالل
 

 قاؿ هللا تعاذل:
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ًر كىبى  ۗ  كىلىنػىبػٍليوىنَّكيٍم ًبشىٍيءو ًمنى اخلٍىٍوًؼ كىاجٍليوًع كىنػىٍقصو ًمنى اٍْلىٍموىاًؿ كىاٍْلىنٍػفيًس كىالثَّمىرىاًت  شًٌ
(ُٓٓ)البقرة:  الصَّاًبرًينى   

 

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira 

kepada orang-orang yang sabar. 

(QS. Al-Baqarah: 155) 
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 مستخلص البحث
 كىج الرماؿ يف القصائد النثرية من بلكاتعادل ارؤية . ََِِ. الصايف شفاء الفؤادية أه

. البحث العلمي، قسم اللغة العربية كأدهبا،  )دراسة بنيوية تكوينية عند لوسياف غولدماف( بديع القشاعلةل
 .كلية العلـو اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 م، ادلاجستَتعارؼ رمحن حكي:  شرفادل
 .القصائد النثريةعادل الكاتب،  ،تكوينيةبنيوية :  يةرئيسالكلمات ال
 

 الكاتب دكف عملو، أصلب الذمالكاتب  ْلف أديب، عمل إلنشاء ادلدبر العقلالكاتب ىو 
 اْلديب العمل ربليل ىيىي  تكوينيةالبنيوية ال .. كأف الكاتب ىي أـ عملأبدان  يولد دل اْلديب العمل
، فإف ىذه الدراسة عبارة عن كبناءن على ذلك. فيها نشرىا يتم اليت البيئة ككذلك كاتبال مع ًتاؾابالش

الرماؿ بناءن على منظور لوسياف  ة من كىجنثريادلتضمن يف قصيدة  نثرربليل لوجهات نظر الباحثُت يف ال
  غولدماف.

 كىج منة النثريصيدة قال يف ادلوجودةداخلية ال العناصر شكل كصف إذل الدراسة ىذه هتدؼ
 البنيوية دراسة مع الرماؿ كىج منة النثريقصيدة ال يف لةشاعالق علبدي العادلية النظرة ككصف الرماؿ

 حيث ادلستخدمة، اخلمسة العناكين يف البحث ىذا زلدكدية مشكلة تكمن. جولدماف لوسياف ةنييتكو ال
 الكتب من البياانت مجع خالؿ من ياتاْلدب دلراجعة النوعي الوصفي ادلنهج الدراسة ىذه تستخدـ
 كيف. ادلدرجة كالنصوص الكتاابت فهم على فقط تركز كاليت ادلوضوع هبذا ادلتعلقة ادلختلفة كاجملالت

 .ولدمافغ لوسياف يةر نظ من ةنييتكو ال البنيوية ةالباحث كجدىا اليت البياانت ربليل استخدـ نفسو، الوقت
 

 للكاتب الرماؿ، كىج من ريةثالن ائدقص يف ادلوجود الشعر فإف الدراسة، ىذه بنتائج يتعلق كفيما
 أف حُت يف. مانةكاْل كالشعور، ،غماتكالن ادلوضوع،: ىي العناشر الداخلية عدة لو لة،شاعالق بديع
 من. كثيقة عالقة ذلا اليت حياتو يف اإلنسانية العقلية ابلصورة تتعلق للعادل لةشاعالق بديع رؤية نتيجة
 من مأخوذة ككلها الشدائد، من كنضالو الكارثة، كأيضان  للكوارث بالده تعرضت لطادلا دة،الوال مكاف

 .مباشرة ةلشاعالق بديع بو كشعر الحظو شيء كل
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ABSTRACT 

Ahla, Shofi Syifa’ul Fuadiyah. 2020. The author's world view in Qasaidun 

Natsriyah Min Wahji Ar-rimal by Badee Al-Qusyailah (Study of Genetic 

Structuralism of Lucian Goldman). Minor Thesis (Skripsi). Arabic Language 

and Literature, Faculty of Humanities, Maulana  Malik Ibrahim State Islamic 

University of Malang. 

Advisor : Arif Rahman Hakim, M. Pd.I 

Keywords : Author world, Genetic Structuralism, Poetry.  

 

The author is the mastermind of the creation of a literary work, because the 

author who gave birth to his work, without a literary author, is never born. Genetic 

structuralism is the analysis of a literary work in relation to the author and the 

environment in which the work is published. In qasaidun natsriyah min wahji ar-rimal 

there are various kinds of themes and titles that vary, including social, violence, love 

for the country, friends and lovers. This research is an analysis of the views of 

researchers in prose contained in qasaidun natsriyah min. wahji ar-rimal based on 

Lucian Goldman's perspective. 

 

This study aims to describe the form of the intrinsic elements found in 

qasaidun natsriyah min wahji ar-rimal and to describe the world view of Badee Al-

Qusyailah in qasaidun natsriyah min wahji ar-rimal with the study of Lucian 

Goldmann's genetic structuralism. The problem limitation of this research lies in the 5 

titles used. This study uses a qualitative descriptive method of literature review by 

collecting data from various books and journals related to this theme which only 

focuses on understanding the written and text listed. Meanwhile, the decomposition 

of the data found by researchers used genetic structuralism from Lucian Goldman's 

perspective. 

 

Regarding the results of this study, it is revealed that the poetry contained in 

the qasaidun natsriyah min wahji ar-rimal by Badee Al Qusyailah has several intrinsic 

elements, namely theme, tone, feeling, and Amanah. The result of Badee Al-

Qusyailah's world view is a very related picture of the human psyche in his life. From 

the place of birth, his country which is always afflicted by calamities and disasters, 

his struggles rose from adversity, all taken from everything that Badee Al-Qusyailah 

had observed and felt directly. 
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ABSTRAK 

Ahla, Shofi Syifa’ul Fuadiyah. 2020. Pandangan dunia pengarang dalam Qasaidun 

Natsriyah Min Wahji Ar-rimal karya Badee Al-Qusyailah (Kajian 

Srukturalisme Genetik Lucian Goldman). Skripsi. Bahasa dan Sastra Arab, 

Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Arif Rahman Hakim, M. Pd.I 

Kata Kunci : Prosa, Dunia pengarang, Strukturalisme genetik. 

 Pengarang adalah dalang dari penciptaan sebuah karya sastra, sebab 

pengarang yang melahirkan karyanya, tanpa pengarang karya sastra tidak pernah 

terlahir. Strukturalisme genetik adalah analisis sebuah karya sastra dalam 

hubungannya dengan pengarang serta lingkungan dimana karya tersebut diterbitkan.  

Didalam qasaidun natsriyah min wahji ar-rimal terdapat berbagai macam tema dan 

judul yang bermacam-macam, ada diantaranya tentang sosial, kekerasan, kecintaan 

pada tanah air, teman dan kekasih Penelitian ini ialah suatu analisis tentang 

pandangan peneliti dalam prosa yang terdapat dalam qasaidun natsriyah min wahji ar-

rimal berdasarkan perspektif Lucian Goldman. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bentuk unsur instrinsik yang 

terdapat pada qasaidun natsriyah min wahji ar-rimal serta memaparkan pandangan 

dunia Badee Al-Qusyailah dalam qasaidun natsriyah min wahji ar-rimal dengan 

kajian srukturalisme genetik Lucian Goldmann. Batasan masalah dari penelitian ini 

terletak pada 5 judul yang digunakan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif kajian pustaka dengan pengumpulan data dari berbagai buku dan jurnal 

yang terkait dengan tema ini yang hanya fokus pada pemahaman tulisan dan teks 

yang tercantum. Sementara untuk penguraian data yang ditemukan peneliti 

menggunakan strukturalisme genetik perspektif Lucian Goldman. 

 

 Mengenai hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa puisi yang terdapat 

pada qasaidun natsriyah min wahji ar-rimal karya Badee Al Qusyailah terdapat 

beberapa unsur intrinsik yaitu tema, nada, perasaan, dan Amanah. Hasil dari 

pandangan dunia Badee Al-Qusyailah adalah tentang gambaran kejiwaan manusia 

dalam kehidupannya yang sangat berkaitan. Dari tempat kelahiran, negaranya yang 

selalu ditimpa musibah dan juga bencana, perjuangannya bangkit dari keterpurukan, 

seluruhnya di ambil dari segala yang diamati dan dirasakan langsung oleh Badee Al-

Qusyailah. 
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 األول الباب
 مقدمة

 خلفية البحث . أ
 الكاتب، ْلف ء عمل أديب. يقاؿ إنو زلرؾ الدمىىو العقل كراء إنشا الكاتب

ىي أـ عملو، كأـ، سواء  الكاتباْلديب دل يولد قط. كأف  كاتبالذم كلد عملو بدكف  
رة من قراءة ادلؤلف الذاتية ، فهو حيتفظ أبفكاره فيو. أتيت الفكعن قصد أك بغَت القصد

 (.ُُّص.  ،ُْٖٗسومرجاف، ) لظركؼ االجتماعية للمجتمع
ىذه احلالة االجتماعية أك الظاىرة اليت ربدثت يف اجملتمع يعينها الكاتب يف 
عملو. يرـز الكاتب بتجميع الظواىر االجتماعية يف قصة ربتوم على قيم احلياة أك 

تولد كجهة نظر العادل. ييطلق على النظرة العادلية يف  رسائل اْلخالقية. قيم احلياة اليت
شكل أفكار الكاتب أك أفكاره أك أيديولوجيتو أك مبادئو نظرة الكاتب إذل العادل. ىناؾ 

لكاتب ، لكن ىناؾ أيضنا اار متواضعة أك مقبولة يف اجملتمعالكاتب لديو أفكار أك أفك
 (.ٖٔ، ص. َُِٗمنواب، ) ال يقبل أفكاره يف اجملتمع

ديكن ْلفكار الكاتب ادلثَتة لالىتماـ أف ذبلب تقييمنا سلبينا للكاتب. سيتهم 
ات يف اجملتمع. ابإلضافة الكاتب ابجلنوف أك الكفر أك حىت اهتامو بتدمَت نظاـ ادلعتقد

رلتمع القراءة، كبعبارة  ، سيحدد ىذا الفكر أيضنا مزااي اْلعماؿ اْلدبية يف نظرإذل ذلك
 بة تقييم لعملو على أنو ليس جيدايم السليب ْلفكار الكاتب ىو دبثا، فإف تقياْلخرل

 (.ُْٕ، ص. َُِٗ)كاحيد، 
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ادلنطوؽ كادلكتوب. ، ْلشكاؿ الفنية ذات الوسيط اللغومالعمل اْلديب ىو أحد ا
، يستطيع الكاتب التعبَت عن خيالو كمالحظاتو كانعكاساتو يف شكل من خالؿ اللغة

عماؿ اْلدبية الناذبة ابلعوامل االجتماعية كاالقتصادية أعماؿ اْلدبية. ستتأثر اْل
كالثقافية كالسياسية يف كقت إنشاء اْلعماؿ اْلدبية. ليس ادلبالغة إف اْلدب ىو 

اف انعكاس حلياة الشخص كرلتمع ادلعُت. ينصاف على أف اْلدب ىو تعبَت عن اإلنس
موسة تثَت كل صورة مل، معتقدات يف شيف شكل التجارب، اْلفكار، ادلشاعر، احلماس

 .(ْ-ّ .ص ،ُٕٗٗ،سومرجو ك سيٍت) االفتتاف أبدكات اللغة
لألدب العناصر يف شكل اْلفكار كاخلربات  كادلشاعر كاحلماس كمعتقدات 

أبف اْلدب لديو أيضنا كىذا ما يؤكده )ائتماف( كالسيماء أك تعبَتات كاْلشكاؿ كاللغة. 
ذبريبية ككذلك غَت  -ذبارب طبيعية القدرة على تسجيل مجيع التجارب اليت ىي 

، فإف اْلدب يقدر أف يكوف شهودنا كمعلقنا على خارقة الطبيعة، كبعبارة أخرل - ذبريبية
جهة النظر حوؿ حياة البشرية. كاتب اْلديب ىو عضو يف اجملتمع لديو أفكار كآراء كك 

 .(ُٖ .، صََِٗ، ساريونو) احلياة يف كل عصره
تدعو إذل أمهية القراءة كدراسة سواتف شهرير  سيالشخصية الثقافية كالسيا

اْلعماؿ اْلدبية اْلجنبية لتعزيز ثقافة ادلرء. على الرغم من أنو ال ديكن إنكار أف قراءة 
شاكل ، توجد ادلْلمر السهل. يف اْلعماؿ اْلدبيةاْلعماؿ اْلدبية لتأخذ معٌت ليس اب

قصة كالرسائل الواردة فيها. ت ال، مثل صعوبة فهم زلتوايادلختلفة ابلصراحة كالضمنية
، فإف البحث اْلديب لو دكر يف مساعدة القراء أك خرباء اْلدب يف فهم زلتوايت لذلك

، اْلديب. من عديد اْلعماؿ اْلدبيةالقصة كالرسالة اليت يريد الكاتب نقلها يف العمل 
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يف لشعر أسهل يعترب الشعر شكالن يفضلو كثَت من الناس. بصرؼ النظر عن كوف ا
 ، فإنو يتمتع ابجملموعة الواسعة من قوة االتصاؿ بُت اجملتمع.االستمتاع بو كفهمو

 .(ِٓص.  ،ُٖٓٗ ،)سومرجو
، كىي واف قصائد النثرية من كىج الرماؿعلى عن تتناكؿ ىذه الدراسة الشعر

 كاحدة من رلموعات الشعر بديع قوصالة. يوجد يف قصائد النثرية من كجو الرماؿ أنواع
، كحب ة من ادلوضوعات كاْللقاب، دبا يف ذلك القضااي االجتماعية، كالعنفادلختلف

الوطن ، كاْلصدقاء كالعشاؽ. ميزة من ىذا الشعر أف استخداـ اْلسلوب اللغوم الذم 
، كىذا لشعريستخدمو الكاتب جيعل القارئ أف يشعر ابذلدكء من ادلوقف ادلوصوؼ يف ا

، جيب أال نستسلم ما كانت ظركفنا الصعبةكىي أنو مهالشعر يظهر الرسالة الشيقة 
إلعطاء القراء كعينا حىت يدرؾ القارئ أف احلياة ال ديكن أف تبتعد عن تدبَت هللا. 

ليت تصعب تفسَتىا ابإلضافة إذل القصور يف ىذه الدراسة ىي استخداـ الكلمات ا
لمات كال يتم ، كالقوة اليت يستخدمها الشعراء سبيل أكثر يف اختيار الكللناس العاديُت

 االىتماـ ابآلخرين.
 دمحم العزيز عبد د. بديع الكامل االسم ىو الذم لو القشاعلة بديع كاف
يناير  ُِفلسطينفي  النقبفي صحراء يف رىط مدينة يف  كيلد كشاعر، ابحث القشاعلة،

 الذم الشعرم الوصف خالؿ من ذلك رؤية كديكن اْلدب، مجيع قراءة . حيبُٕٓٗ
 يف الرئيسي ادلوضوع ذبعلها اليت طفولتو ذكرايت ككذلك ثقافتو، ديثل يستخدمو جلميع

 شكل على شيء كل كسكب بتحريكو شعركا حىت قصيلة بديع متنوعة اشياء شعره.
 قسم مدير كىو اآلف حىت النفس علم بكالوريوس على حاصل قصيلة بديع. قصيدة

 .سلتلفة ؤلفاتم كيكتب اْلدب عادل يف كيغوص يراقب بدأ النفس، علم خدمات
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ا مناسبة للعادل نظره كجهات أك أفكاره  البنيوية منهج ابستخداـ للدراسة جدن
 البنية فإف لذا البنيوم، التحليل أساس ىي اليت بنيتها مفهـو على البنيوية ترتكز. اجلينية

 عن ينفصل ال ككل ككل تتشكل كاليت ادلختلفة، العناصر بُت العالقات من نظاـ ىي
 .ص ،َُُِ ،مهداكم) مغلقة دائرة يف الداخلي كالتجديد للتحوؿ كخيضع نفسو
ّْٗ.) 

 إليو النظر جيب ما أكؿ. الكلية معٌت أنو على اْلدب إذل نيةتكويال البنيوية تنظر
 ادلوضوعات من الشعر يف رؤيتها ديكن كاف إذا اْلدبية، لألعماؿ اجلوىرية العناصر ىو

 اْلعماؿ ىذه إنشاء خلفية اثنيان،. اعرالش يستخدمها اليت كالتفويضات كادلشاعر
 جوىرم زاكيتُت، من اْلدب إذل تنظر اجلينية البنيوية أف الصدد، ىذا يف. اْلدبية

. أساسية كبياانت كسباسكو كحدتو أم اجلوىرم العنصر بدراسة الدراسة تبدأ. كخارجي
 ،َُُِ)إندراسوارا،  اجملتمع بواقع سلتلفة عناصر البحث سَتبط ذلك، على عالكة

 .(ٔٓ .ص
 استخدامها ديكن الدراسة ىذه أف إذل نيةتكويال البنيوية دراسة اختيار سبب يعود

 من شائع نوع ىو الشعر أف أيضنا ادلعركؼ كمن اْلدبية اْلعماؿ من متنوعة رلموعة يف
 بيننا، ادلوجودة الوسائط سلتلف يف كيتداكؿ كاسع نطاؽ على كينشر اْلدبية، اْلعماؿ
 . الشعرم التحليل ىذا يف استخدامو ادلمكن من لذلك الحظها

 شكل معرفة هبدؼ الدراسة ىذه يف الواردة ادلشكالت حل للباحثُت ديكن هبذا،
 إذل ادلؤلف نظر كجهة كصف ككذلك، القصائد النثرية من كىجالرماؿ يف اجلينية البنيوية

 .الشعر يف العادل
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 أسئلة البحثب. 
 ابقة، فأسئلة الباحث ىي:استنادا إذل خلفية البحث الس

 الرماؿ؟ القصائد النثرية من كىج من العناصر الداخلية يف صورة ما .ُ
 ؟يف كتابو القصائد النثرية من كىج الرماؿ رؤية عادل اْلديبما ىي  .ِ

 ج. أهداف البحث
 بناء على أسئلة البحث السابقة، فأىداؼ ىذا البحث ىي:

 الرماؿ. القصائد النثرية من كىج لداخلية يفالعناصر اصورة  عرفةدل .ُ
 .يف كتابو القصائد النثرية من كىج الرماؿ عادل اْلديبدلعرفة  .ِ

 د. فوائد البحث
أما الفوائد يف ىذا البحث، فقٌسمها الباحث إذل قسمُت، كمها الفائدة النظرية 

 كالتطبيقية.
 النظرية فوائدال .ُ

 :هبذا البحث أف يفيد لزايدة ةرجو الباحثت
 .دراسة بنيوية تكوينية عند لوسياف غولدمافيف النظرية  رؤية العادل اْلديبمعرفة  ( أ 
 القصائدة النثرية من كىج الرماؿمعرفة طريقة تطبيقها يف اإلنتاج اْلدب كىي  ( ب 

 .لبديع القشاعلة
 التطبيقية فوائدال .ِ

 :ئدة التطبيقية أف يفيد ىذا البحثأما الفا
بنيوية تكوينية ربليل يف اإلنتاج اْلدب بنظرية  للباحث أبف يستطيع القياـ بعملية ( أ 

 . ٌرؤية العادل اْلديبخاصة يف ال عند لوسياف غولدماف
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فيد هبذا البحث فائدة للقارئُت بكونو مرجعا كدراسة سابقة للبحوث بعده يأف  ( ب 
  يف حبث اْلدب.

 .اجلامعة يفالكلية  ْلعضاء إضايف مرجع ىو البحث ذاهب ( ج 
 د البحثحدو ه. 

كىي أىابك، عيد  عناكينة سمخاقتصرت الباحثة  ،النثرية لبديع القشاعلة قصائد من
رؤية عادل دلعرفة  استخدامها مذكورة اليت سيتالعناكين ادلالوطن، أنت، غيورة، كدنيا العراب. 

كديثل ىذا العنواف عن  يف أتليف القصائد النثرية. قصائد النثرية لبديع القشاعلةاليف الكاتب 
 حلزينة كالتدىور الذم يشهده كيعيشو اْلديب.موضوع الركح ا

 الدرسات السابقة . و
 اجلديدة، الدراسات من ليس اجلناس كنظرية اجلينية البنية دراسة عن البحث

 الباحثُت من العديد قبل من كتعميقها دراستها مت اليت القددية الدراسات من كلكن
 ليصبح اجلامعات، سلتلف يف رمسيةال ادلواقع من العديد من بياانت إذل السابقُت. استنادنا

 الباحثُت من العديد الباحثوف كجد جامعة، كل يف كزلاضرات للطالب أحباث مركز
 جولدماف، لوسياف منظور إذل استنادنا البنيوية نظرية حوؿ دراسات أجركا الذين السابقُت

 ذلك: يف دبا
 بقلم لبوين البلوز شعر من رلموعة يف للمؤلف العادل ، "رؤية َُِٕليستارم،  أنيسة -1

 يف العادل يف ادلؤلف نظر كجهة معرفة إذل يهدؼ (". إنوبنيوية تكوينية )دراسة رندرا
 التحليل ىذا جلولدماف. يف الوراثية اذليكلية نظرية ابستخداـ رندرا قصائد من رلموعة

 تؤثر اليت اإلنسانية حقائق ىي الدراسة ىذه نوعية. نتائج كصفية طريقة ابستخداـ
 احلقائق . ىذهرندرا قبل من لبوين البلوز قصائد رلموعة يف الواردة القصائد على

 القدًن، النظاـ خالؿ اإلندكنيسي للشعب االجتماعية الظركؼ ىي اإلنسانية
 إذل سوكارنو من السلطة كنقل ،سبتمرب من الثالثُت حركة حادثة حوؿ كخاصة
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 اجلديد، النظاـ حكومة لظ يف إلندكنيسيا السياسي االجتماعي كالوضع سوىارتو،
 جيل كثورة أمريكية، -اْلفرك ابحلركة مايتعلق يف االجتماعي التغيَت من كعقود

 (.ُٓ .ص، َُِٕاْلمريكي )ليستارم، اجملتمع يف الشباب ثقافة ك الشباب،
 قصائد من رلموعة يف برككريشي ، "رؤيةعادلَُِٕ،موقليس أجونخ كورنيياكاف -2

 النظرة بُت ( العالقةُكصف ) إذل ريندرا". يهدؼ دبليو أحفاد ْلطفاؿ الصالة
( ِك ) لألحفاد الشعرية الصلوات رلموعة يف االجتماعية كمجاعتو لريندرا العادلية
اْلحفاد.  شعر أجل من الصلوات رلموعة يف لريندرا الالمع العادل رؤية رعن التعيب

 كينكتد القراءة أساليب مع النوعي الوصفي ادلنهج البحث ىذا يستخدـ
رندرا   موقع للعادلرندرا  نظرة ( ربددُيلي: ) كما ىي الدراسة ادلالحظات. نتائج

 على شكلت االجتماعية كرلموعاتورندرا للناس.  مؤيدة اجتماعية رلموعة من كجزء
 بُت الناس. من من رلموعة إذل تنتمي ال احلقيقة ىذه النسبية،أف احلقائق الوعي

 كعدـ االستبدادم اجلديد النظاـ حكومة رفض كانت العادليةرندرا  نظر كجهات
 (.َُص. ، َُِٕ،كورنيياكافالشعب ) رفاىية جانب إذل االضلياز

 زكجة اْلـ: حوؿ إذل الشعرم "رسالة اْلديب النقد ،ربليل َُِٓيهَتمويو،  ر. ابنج -3
 القيمة ربديد ىو الدراسة ىذه من الغرض . كافرندرا رندرا احملتملُت" بقلم اْلب

 مع النوعي الوصفي ادلنهج البحث ىذا القصيدة. يستخدـ يف ادلنقولة يةاالجتماع
 نقلها يتم اليت االجتماعية القيمة أف ىي ادلالحظات. كالنتيجة القراءةكتدكين أساليب

 ادلؤلف  لكن تقريبنا، ضائعة كوالدينا. حقيقة لألـ بصدؽ شيء كل نقوؿ أف جيب
 معوالدتو الصدؽ إذل حباجة زاؿ ما فللط صورة ىناؾ تزاؿ ال أنو إذل كيشَت يذكر

 (.ِٓ,ص. َُِٓ، ىَتمويو)
 نو جينركم احلديث، الياابين للشعر الوراثي ، "الًتكيب َُِٕجااينيت،  مام بيٍت -4

 الياابين الشعر يف الوراثي الًتكيب معرفة إذل كواترك". هتدؼ اتكامورا أتليف إيزكمي،
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 يف ادلستخدمة البحث اترك. طريقةكو  اتكامورا بواسطة إيزكمي نو جينركم احلديث
 ىي ادلالحظات. كالنتيجة كتدكين القراءة تقنيات مع كصفية نوعية ىي البحث ىذا
 الداخلي كالشكل للشعر دلادم اذليكال ىيكالف،مها الدراسة ىذه يف كجد ىي أف

،ص. َُِٕ، جااينيت) ذلامعٌت كرسائل كمالحظات مشاعر ذلما ككالمها للشعر،
ّْ). 

 ربليال قباين )دراسة لنزار الشاعرشعر  يف لكاتبرؤية العادل ا، " َُِٗين، الد مقائ -5
 العناصر اكتشاؼ إذل جولدماف(". يهدؼ لوسيافتكنيوية عند نظرية  لبنيوية

 يف قباين نزار شعر حوؿ ادلؤلفرؤية  كمعرفة قباين، لنزار الشعَت شعر يفلداخيلية  ا
 كتدكين القراءةطريقة  مععادل لا كصفية ىي ادلستخدمة السي. الطريقة شعر

 قبل من مبنية الشعرم الشعر يف قباين نزار أعماؿ أف ىي ادلالحظات. كالنتيجة
 يف بينما اللغوية، كاْلساليب كالصور ادلوضوعات كىي اجلوىرية، العناصر من العديد

 (.ُُ،ص َُِٗالدين، مقائنزارقباين ) حبياة تتعلق سياسية آراء ىناؾ ادلؤلف عادل
رؤية شلا سبق، البحث ربت العنواف  السجع كاجلناس تنادا إذل دراسة نظريةاس

)دراسة بنيوية تكوينية بديع القشاعلةل كىج الرماؿ يف القصائد النثرية من العادل اْلديب
 دل تبحث قبلها. عند لوسياف غولدماف(

حٌلل  يتم ىذا الكتاب ىدؼ الدراسات من قبل الباحثُت السابقُت أبدا. دل 
 رندرا، الشعر من بنيوية تكوينية معظمهم ظم الدراسات ادلذكورة دراسة عن نظريةمع

ه النظرية يف لدراسة ىذ البحث ىذه ادلرة، رباكؿ الباحثةف دبا أ .احلديث الياابين كالشعر
بحث اليصف ىذا . قصائد النثرية من كىج الرماؿاليف  بديع القشاعلةاْلعماؿ اْلدبية ل

 تالتساكاي. أيضااختالفات ت ك كاياذلا تس السابقاتدراسات الاآلف مع  حبثإضافية 
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يكوف يف  ختالؼف االكاستعماؿ منهجية البحث، حيث أدراسة يف رلاؿ ال تكوف
 موضوع الذم يبحث.

 
 نهجية البحثمز. 
 البحث عنو  .ُ

ىذا البحث من الدراسة التحليلية ادلكتبية، كالذم يستخدـ ادلنهج الوصفي 
ا. كجيب أف تكوف البياانت د على البياانت ادلطلوب حله. إنو حبث يستنالكيفي
 .(ْْ. ص. ََِٓ)نربوقا ك أمحد،  جديدة

أف منهجية البحث الكيفي ربصل على (Bodgan & Taylor)ذكر بودغاف كاتيلور 
 نتائج يف شكل البياانت ادلكتوبة هبدؼ احلصوؿ على فهم الواقع يف العادل احلقيقي

قا لذلك، يتم استخداـ البحث الكيفي لفهم . كف(ُِ، ص. ََِٖ)بسراكم، 
 .من القصائد النثرية من كىج الرماؿ لبديع القشاعلة زلتوايت اْلعماؿ اْلدبية

 در البياانتامص .ِ
 يف ىذا البحث إذل نوعُت: البياانتتنقسم مصادر 

 ةسيلرئيادر البياانت امص (أ 
ْلشياء مصدر البياانت اْلساسي ىو كائن أصلي للبياانت دل يتم زبليطو اب

اْلخرل،كال يزاؿ يف احلالةاْلصلية أك ديكن تسميتو بػػ"ادلعلومات من اليد اْلكذل 
(First-hand Information)كجبانب ذلك، كانت البياانت احملصولة منو جديدة ." 

. أما مصدر البياانت الرئيسي ذلذا البحث فهو  (ِٖٗ، ص. ََِٗ)سياللو، 
 " لبديع القشاعلة."من كىج الرماؿالقصائد النثرية كتاب 
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 مصادر البياانت الثانوية (ب 
من أطراؼ أخرل تشمل مصادر البياانت على البياانت اليت يتم مجعها 

قبل إجراء البحث. مت احلصوؿ على مصادر البياانت  بو أك من مصادر موثوؽ
الثانوية يف ىذا البحث من قراءة الكتب كاجملالت كالقراءات ادلناسبة دبوضوع 

 .(ُِٗ، ص. ََِٗلو، )سيال البحث
 طريقة مجع البياانت .ّ

تستخدـ طريقة مجع البياانت لتسجيل اْلحداث اليت يواجهها الباحث 
كاخلصائص عن الظواىر التجريبية.أما طريقة مجع البياانت يف ىذا البحث ىي القراءة 

 . (ُِٗ، ص. ََِٗ)سياللو،  كالتدكين
 القراءة ةقيطر  (أ 

"من كىج القصائد النثرية ؿ قراءة هبذه الطريقة من خال ةالباحث تقام
، ََِٗ)سياللو،  الرماؿ" اليت كتبها بديع القشاعلة. كاخلطوات ادلستخدمة ىي

 :(ُِٗص. 
 ."من كىج الرماؿ" لبديع القشاعلةالقصائد النثرية قراءة  (ُ
الكتب ادلقاالت كاجملالت كغَتىا ذات الصلة بنظرية البنيوة  تقراء الباحثة (ِ

 .التكوينة
ك تبحث عن  "من كىج الرماؿ" لبديع القشاعلةالقصائد النثرية حثة تقراء البا (ّ

 موضوعات الشعر ادلناسبة.
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إعطاء ك  "من كىج الرماؿ" لبديع القشاعلةالقصائد النثرية قراءة يعيد الباحثة  (ْ
 عالمات للنقط ادلهمة.ال

 دكينالت ةطريق (ب 
تستخدـ طريقة التدكين لتسجيل البياانت كمجعها، حبيث ديكن تنظيم 

 . (ُٕٔ,ص. َُِِ)كيالف،  البياانت جيداعلى شكل منهجي
 يف ىذا البحث ىي: سجيلالت تقنيية كخطوات

"من كىج الرماؿ" لبديع لقصائد النثرية ابادلسائل ادلتعلقة  ةالباحث تدكين (ُ
 القشاعلة.

يسجل الباحث البياانت ادلهمة لتحليلها كادلناسبة بنظرية البنيوية الوراثية عند  (ِ
 ماف.لوسياف غولد

 طريقة ربليل البياانت .ْ
 & Miles)طريقة ربليل البياانت اليت ابتكرىا مايلز كىوبرماف  ةستخدـ الباحثت

Huberman،)  كىي منوذج التدفق. رأل مايلز كىوبرماف أف ىذه الطريقة تتكوف من
 ثالثة أنشطة ربدث يف كقت كاحد. كىي:

 عرض البياانت .1
ت ادلعلومات ادلرتبة، كديكن عرض البياانت ىو عبارة عن رلموعة بياان

. أما اخلطوات ادلستخدمة (َّْ، ص. ََِٗ)سياللو، استخالص نتائجها
 ىي:

 البياانت احملصولة من عملية زبفيضها مت تصنيفها على أساس شكل فردم. (أ 
 مث يتم عرض البياانت بوصف موجز يف شكل النص السردم. (ب 
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 علوماتادل قليلت .2
ختيار، كالتبسيط، كالتجريد، ىي عملية اال علوماتادل قليلتطريقة 

كالتحوؿ. ْلف البياانت اليت دل تكن دقيقة كمناسبة سيتم حذفها كاستبداذلا 
. كخطوات زبفيض (ِِ، ص. ََُِ)ساليم،  ابلبياانت اْلخرل اْلكثر دقة

 البياانت يف ىذا البحث ىي على النحو التارل:
 بعد مجع البياانت، يلخصها الباحث فورا. (أ 
 البياانت احملصولة كيرتبها حبيث يتم بشكل منظم. ةخيتار الباحث (ب 
 حيذؼ الباحث البياانت غَت مناسبة ْلف تكوف منهجية. (ج 
 التلخيص كاالستنباط   .3

من خالؿ حبث معاين التلخيص كاالستنباط  كاخلطوة التالية ىي
اْلشياء، كتسجيل ادلناسبات، كالنماذج، كالتفسَتات، كالتدفقات السببية، 

. ديكن أف تكوف االستنتاجات (َّْ، ص. ََِٗسياللو، ) كمقًتحات البحث
يف ىذا البحث إجابة صحيحة ْلسئلة البحث ادلقدمة، كلكن إهنا قد تتغَت، ْلف 

.كاخلطوات اْلخَتة يف (ِِ، ص. ََُِ)ساليم،  البحث الكيفي دل يكن اثبتا
 ربليل البياانت ىي كما يلي:

عن طريق إجراء ادلالحظة إثبات حقيقة البياانت كخطئهاأبدلة صحيحة، أم  (أ 
 يف كل البياانت. كيتم تعزيزىا ابدلراجع عن النظرية كاجملالت ادلناسبة.

استخالص النتائج من البياانت اليت مت التحقق من صحتها. كىي ربتوم  (ب 
 على بياف موجز لكل نتائج البحث.
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 الثاين بابال
 طار النظرياإل

 لقصائد النثريةامفهوم  .أ 
 ... قىاًصده  فهو قىٍصدان، يػىٍقًصدي  قىصىدى  الطريق، استقامة "لغة القصدي  صيدةلقا
 بو ترمي الشيءى  نثريؾ: لغة النثر(. ِْٔإتيافي الشيء )منظور، د ت، ص.  كالقىٍصدي 

، كادلوز اجلوز نثػىرى  متفرًٌقا، ؾبيد  منو، تناثػىرى  ما رةي  كنًثىانرا كالنًٌثىا كينثرهي  نثرىهي  كقد كالسكَّرى
 مطموب أمحد يعرًٌؼ اصطالحا صيدةلقا كالتػَّبػىٍعثيًر. ابلتىشىتُّتً  يوحي )نػىثػىرى ( فاجلذر

 كتلتـز العربية، فزامن اْلك  كاحد بوزف ترتبط الشعرية اْلبيات من رلموعة أبهنا القصيدة
 (.ِّّ، ص. ََُِ، طلوبكاحدة )م قافية فيها

 سلاطباهتم يف الناس وليستعم الذم العادم الكالـيعٌت  اصطالحا النثر
 أساس فيو كقافية بوزف يتقيَّد ال الذم العادم الكالـ ىو االصطالح يف فالنثر كمعامالهتم

 كدل الشعر، من أسبق فهو بو، إال العرب تتكلمَّ  كال الكالـ يف أصل كالنثر، الكالـ كجيلُّوي 
 يف الناس يقولو عادم نثر نثراف: العربية اللغة يف كالنثر .منو القليل إال العرب عن يصل

 لغة عن البػيلىغاء بو يرقى فٍت كنثر ابلسجية، أغراضهم عن بو يعربكف اليومية، ياهتمح
يتقىنة، كاإلجادة الراقي، الفن من منزلة إذل التخاطب

 كعن كقسيمىو، الشعر توأـ فيغدك ادل
 الناس لغة اْلكؿ الضرب أف بو ادلسلَّم كمن كالنقد، اْلدب كتب تتحدَّث الضرب ىذا

 ادلتلًٌم تعلُّمو يف كيستوم ابلسماع كيتعلَّمونو ابدلشافهة، يتناقلونو اللغة أبناء كأف مجيعا،
 كالقدرة اخلياؿ كسعة كتراكيبها، اللغة أكتوا شلن اخلاصة لغة الثاين كأف الضرب كاجلاىل،

 (.ِْ)طليمت كعرفاف، د ت، ص.  كالتجديد االبتكار على
اْلسطر، كعدد ادلقاطع، يف  مقاؿ حر ال يرتبط بعدد ىو  يةالنثر قصائد أف مراد 

 يةالنثر قصائد  فٌرؽ بُتيكىذ الذم كل سطر كغَت مقيد إبيقاعو كقافية كما يف الشعر. 
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، فضالن عن لغتو من الشعر تنويعات إيقاعو اْلكرب يةالنثر و أف يف قصائد لشعر سبباب
يعٍت الذم  أتيت من الالتينيةالنثر  كلمة  كأيضا اْلكثر انسجامان مع معناه ادلعجمي.

"بصراحة". كعادة ما يستخدـ ىذا النوع من كصف حقيقة أك فكرة. لذلك، ديكن 
استخداـ النثر يف الصحف كاجملالت كالركاايت كادلوسوعات كالرسائل، فضال عن أنواع 
 أخرل سلتلفة من كسائل اإلعالـ. يشار أحياان إذل النثر ابسم "غانكاراف

 .(ُٖٓ، ص. ََِٔ،جوكندا)
 مالمح ابذباه ادللموسة اإلنتقالةىي  يةالنثر قصائد  أبف الصكر امتح الناقد يعرفها

 بقيامها معاصرة عربية شعرية بناء رلاؿ يف الثانية اخلطوة كأهنا العربية احلديثة، الشعرية
 التقليد عن تدرجييا ذبديدا يغدك الذم احلر الشعر بعد الشامل شرط التحديث على

 .  (ْْ، ص. ََِٖ)احلريب،  ادلألوؼ
 

 والشعر لقصائد النثريةا الفرق بني .ب 
 من عدد عن عبارة ىي كالشعر لقصائد النثريةاالفرؽ بُت يعرؼ أف  بشكل عاـ

 كتقتصر موحد موضوع عن اْلبيات ىذه تتحدث حيث ميعٌينا عنواانن  ربمل اليت اْلبيات
 ادلوضوعات حيث من القصيدة، من أعمٌ  فهو الشعر أما اْلفكار يف تتشعب كال عليو

: نوعُت يتضمن كىو ربتو، القصيدة تندرج الذم اْلدب أنواع من نوع كىو يتناكذلا، يتال
 اْلخَت حرفها يف موٌحدةن  أبيااتن  ربمل القصيدة أفٌ  كما. احلر كالشعر العمودم الشعر
 اليت التفعيالت من عددان  كربمل أكثر، أك حبرفُت قبلو كما الفصحى، العربية ابللغة
 أف ديكن الشعر لكن ،(حبر) ييسٌمى إيقاعي نظاـ كربت شعرم،ال البيت منها يتكٌوف
 يف هبا االلتزاـ جيب اليت القوانُت ببعض يتقٌيد أف دكف الشاعر يقولو أف أم حران  يكوف

 .(ٖٓص.  ،َُِْ ،فراداب) القصيدة
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مث جيمع فيو ادلشاعر كاخلربات كالتجرية البشرية م ذىو نشاط الركح الأف الشعر 
كاْلفكار  ككل من كاتبو.  الركح معربحىت يكوف الشعر  اعاطفي ادش االنطباعا يكثف

كادلشاعر دمج كما لو رلنحة للطَتاف سلطط يف اذباه أهنا ترغب يف إخراج العواطف 
كأخَتا، إنتاج عمل مع مجاؿ أسلوب اللغة مثل اْلصوات كاْلغاين مع ضغط معُت من 

يف شكل أكصاؼ، آراء فكار أك نشاط لنشر اْل يى لقصائد النثريةاالصوت )إيقاع(.
الكشف عن اْلفكار  يى لقصائد النثريةاحىت يف بعض اْلحياف حىت يكوف رلرد. 

السردية اليت تعٍت عموما التلقُت على الرغم من أنو يف بعض اْلحياف ىناؾ أعماؿ 
 .(ٖٗص.  ،َُِْ ،فراداب) يكوف زلتواىا مينػىوىايىن 

عقل لو غرض زلدد ينقلو ادلؤلف إذل كديكن القوؿ إبجياز إف النثر ىو نطق ب 
قرائو. يشَت النثر إذل شكل أديب لو بنية لغوية كمجلة عادية كمباشرة ككاقعية ككاقعية. 
عادة ما أيخذ شكل النثر شكل عدد من اجلمل اليت ربتوم على رسائل كأفكار 
كمعلومات كأخالؽ، كحىت الدركس اليت يقدمها ادلؤلف كيتكوف الشكل من اخلياؿ 

، تعدد نثرم كالنثر غَت اخليارل على سبيل ادلثاؿ البطورل، كالالتغاريت، القريةال
، الشعر النثرم إخل. السَت الذاتية كالسَت الذاتية كادلذكرات كادلقاالت كالقصص اْلصوات

يف حُت أف الشعر ىو شيء ، القصَتة كالقصص اخليالية كادلقاالت كالركاايت كادلدكانت
اخليالية كاملة من خالؿ اختيار اللغة الصحيحة كالكلمات  ديكن أف يثَت ادلشاعر

االنتقائية كتنظيمها بطريقة زبلق اْلمناط الصحيحة مع القصائد كاإليقاعات للتعبَت عن 
أك كصف عواطف الشاعر كحلظاتو كأفكاره كذباربو كمشاعره كأفكاره لكل من ادلستمع 

ص.  ،َُِْجوكو فراداب،) تعةكالقارئ بلغة رلازية حبيث ديكن أف تكوف مسلية كشل
ُٗ). 
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 لقصائد النثريةلالعناصر الداخلية  . ج
 أحد يى لقصائد النثريةا، ديكن أف يستنتج أف السابقة من بعض اآلراء ادلذكورة

إذل القارءه  ةوسيطلابستخداـ الكلمات إنشاءه الشاعر، مت  أنشأه الذم اإلنتاج اْلديب
الضمٍت  ادلعناهفهم كل، يةنتائج اخليالال منتوم زل لقصائد النثريةاحىت يكوف  أك السامعو

أف يكوف دبالحظة دقيقة للغاية ىي القراءة ادلتكررة أثناء التأمل ال بد من  يف كل كلماتو
نثر ج ا تانال ديكن  .إذا قرء بقراءة سردا فمن الصعب لتوجد معناه العميق، ْلنو معناهيف 

موضوع، عل انتاجا أدبيا مثَتا لالىتماـ القراء. إال فيو أربعة ادلكوانت اليت ذبنثرا مفهوما 
 ا: هنما يلي بيا .ذكؽ، نغمات، أمانة

 ادلوضوع -1
ادلوضوع ىو رأم أساسي الذم أطلقو الشاعر بشعره، يف العادة موضوع الشعر 
تكشف مشكالت اإلنسانية الواقع مثل اجلب، الود، كاخلوؼ، كالسعادة، كاحلزف، 

، اْللوىية، النقد االجتماعي، كاالحتجاج حلقكا ،كالعدالة ،بؤس احلياةكال
 (.ِْ .، صََِٓ)دججوسوركتو، 

مع ابحث  وضوع ادلعٌت العادلي يف الشعر ىو اللغة. مستول اللغة ىو عالقةادل
ْلف اللغة ىي صراع من أجل ادلعٌت، لذلك جيب أف يكوف ، يدرس يف ادلعٌت الدالرل

عاـ. الشعر التقليدم لكل مجلة، ٌت ، كمعللشعر معٌت، كمعٌت كل كلمة، خط، طعم
، لكنو يبدأ يف الوقوع يف الشعر احلديث أك طعم، حىت ادلعٌت الكامل للشعر منطقي

الذم ديلكو  النثر، فإف . زلو كتغيَت معناه. كمع ذلكSutardji Cادلعاصر. استعادة ، 
Sutardji  ضوعات لو رؤية رئيسية كاحدة. يستشهد ادلؤلف ابدلوضوعات ادلقًتحة أك ادلو

)سيسوانتوا،  اليت تسمى ادلوضوعات. على الرغم من أف اللغة ادلستخدمة سلتلفة
 (.ُُِص.  ،َُِّ
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ادلوضوع ىو الفكرة الرئيسية اليت ينقلها الشاعر من خالؿ شعره. يعرب ادلوضوع 
، مثل احلب كاخلوؼ كالفرح كاحلزف كالبؤس ن ادلشاكل اإلنسانية اليت ىي جزءعادة ع

لة كاحلقيقة كاإلذلية كالنقد االجتماعي كاالحتجاج. القصيدة فرع من العلـو كاحلياة كالعدا
، ديكن للشاعر أف يساعد الشعراإلنسانية. من خالؿ التعبَت عن ادلوضوع من خالؿ 

القيات( البشر. أم أف البشر لديهم تناغم أكرب بُت التجارب اجليدة كالسيئة )اْلخ
، ص. ُٖٓٗالشر )اجلماليات( )ىرطاكو، ، كاجلميلة ك الصحيحة كاخلطأ )ادلنطق(

(. يكشف الشعر أيضنا عن العديد من ادلوضوعات ادلتعلقة بفلسفة احلياة كالشعراء ٖٔ
 (.ِْ،ص. َُِٓادلشًتكُت ككجهات نظر احلياة الواردة يف اجملتمع )جواغوالصرط، 

 الذكؽ -2
رح عن مشاعر الف النثريف الشعر تعبَتات عن مشاعر الشاعر. ديكن أف يعرب 

كاحلزف كالعاطفة كاخلوؼ كالقلق كالشوؽ كالكراىية الغريبة كاحلب كاالنتقاـ كما إذل 
ذلك. الشعور أك الشعور ىو موقف الشاعر ذباه ادلشاكل الرئيسية الواردة يف قصيدتو. 

ف شلاثلة لشعور ادلشاعر ىناؾ نوعاف من التقييم من خالؿ اْلدلة اليت غالبنا ما تكو 
ص. ، ُّٗٗ، غنتورىو موقف الشاعر ذباه ادلوضوع أك الشيء )، كالشعور كالعواطف

، فإف اإلشارة إذل الفرح كاحلزف كالرمحة  أف العاطفة ىي حالة ذىنية قوية(. يف حُتَْ
 .(َْ، ص. ُُٗٗ،مششَت عارفُتأك الشجاعة أمر شخصي )

ا عواطف أصحاهبم على أهنا مفهـو التقدير اْلديب. فهم، كما قاؿ صايب
 ، ْلف ىذا ىو ما دييز التقدير اْلديب بُتيب ىو أحد أىم العناصر اْلدبيةدالذكؽ اْل

، ككذلك بُت كرجاؿ القانوف كالعلماء ، بُت الكتاباْلدب كاْلعماؿ العلمية اْلخرل
الشعراء كأحلى اْلنظمة. ديكن أف تفتح أك تكشف احلياة يف العادل ادلادم كالعادل 

القراء أك اْلحباء اْلدبيُت. سيظهر الذكؽ اْلديب  ، ديكن ذلذه القوة أف تؤثر علىالركحي
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السائد يف  قريبنا إذا كاف لدل شخص ما خياؿ جيد ادلشاعر اْلدبية ىي ادلكوف
 (.ٕٔ، ص  َُُِ ،، على الرغم من درجات متفاكتة من القيمة. )موزكياْلدب

 اللهجة -3
وع كالقارئ. غالبنا ما ترتبط النغمة ابلغالؼ اجلوم. ترتبط النغمة أيضنا ابدلوض

تظهر النغمة ادلرتبطة ابدلوضوع موقف الشاعر ذباه الشيء الذم كاف يعمل عليو. النغمة 
ادلرتبطة ابلقارئ )يف ىذه احلالة الباحث كقارئ( ىي النغمة اليت يلتقطها القارئ عند 

 (.ِْ .، صََِٓ)دججوسوركتو،  النثرقراءة 
ارئ. ترتبط النغمة كذالك الغرض من نغمة القصيدة ىو سلوؾ الشاعر ذباه الق

 ، ابلتعاكفودنا للتعبَت عن ادلوضوع ابللهجة، اإلمالءابدلوضوع كالذكؽ. كاف الشاعر موج
، منخفضة ترل القارئ مع القارئ حلل ادلشكلة، اتركها للقارئ، بنربة غطرسة

 (. ُُّ، ص. َُِّ)سيسوانتو،
خص )الشعور( اللهجة مرتبطة ابجلو. إذا كانت نغمة الشاعر تعٍت موقف الش

، فإف اجلو يعٍت أف ادلشاعر اليت يسببها التعبَت وقف الشاعر ذباه القارئ )اللهجة(كم
 (.ُّْ .، صُِٖٗديكن أف تستقطبها احلواس )أفندم،  عن النغمة كالبيئة

يد موقع اللهجات ادلتعلقة دبوضوع القارئ ىي اللهجات ادلتعلقة دبوضوع ربد
اف الشاعر يصنع شيئنا من لص، فقد يكوف تعاطف إذا ك، الشاعر ككائن تشغيل. مثل
تعلقة ابلقارئ كاْلمثاؿ: ، الدكراف كما إذل ذلك. اللهجات ادلالشاعر، الكراىية، الكراىية

، كغَتىا. ديكن التعامل مع الشاعر الرعاة، كالسخرية، كاإلاثرة، كاالسًتخاء، كالفلسفية
، جعة للغة اليت يستخدمها الشاعرراابلدقة ادلطلوبة. طريقة تفسَت ىذه القصيدة ىي م

 أم أف تعريف سياؽ القصيدة يستند إذل الًتابط كالبحث. يتم ربديد معٌت الشعر فقط
من خالؿ العالقة بُت مجلة  ، كلكن يتم ربديدهمن خالؿ اجلمل كالكلمات السائبة

 (.ِْ .، صََِٓدججوسوركتو، ) ، إما اجلملة السابقة أك التاليةأبخرل



ُٗ 
 

 
 

 الوالية -4
على رسالة أك رسالة أك نداء ينقلها الشاعر إذل القارئ.  يةالنثر قصائد م حيتو 

ديكن لكل قارئ تفسَت التفويض بشكل فردم. قد يفسر قارئ كاحد بشكل سلتلف 
عن القراء اآلخرين. يعتمد تفسَت القارئ لتفويض القصيدة على موقف القارئ من 

ذباه ادلوضوع الوارد يف قصيدتو  ادلوضوع الذم اقًتحو ادلؤلف ابعتباره موقف الشاعر
 .(ِٕ. ، صََِٓدججوسوركتو، )

ىناؾ العديد من اْلىداؼ اليت تشجع الشعراء على صنع الشعر. اذلدؼ 
، كديكن الوصوؿ إليو يف القصائد على الشعراء قبل أف يصنعوا الشعراحملتمل ىو العثور 

يرغب الشعر الذم ، ربتوم على عر قد يكوف رلموعة من االحتماالتقبل إنشاء الش
ليت ، كيعزز السالمة الشخصية )مثل الواقعية االشًتاكية ايف تناكؿ الطعاـ لكسب ادلاؿ
)سيسوانتو، الرغبة يف التواصل كالرغبة يف الوالء للبشر تؤلف الشعر يف اخلوؼ( ك 

 (.ُُّ، ص. َُِّ
على ظركؼ أك رسائل أك استدعاء يعطيها الشاعر  النثريةقصائد حيتوم 

، يتم تفسَت كل ل قيمة الشعر أك فوائده إذل قارئديكن مقارنتو ابستنتاج ربوي للقارئ.
 خيتلف عن القراء يتال النثريةقصائد قارئ بقصيدة منفصلة. يفسر القارئ تفويض 

عتمد على موقف القارئ ت يتال النثريةي قصائد اآلخرين. إف تفسَت القارئ للدكلة ى
دلفكر الذم يبتكر أعمالو لديو شعور قوم ذباه موضوع تصريح الشاعر. الشاعر كا

معٌت غَت  اذل النثريةقصائد ، سرية كالسر يف حياة الناس. لذلك ابحلدس ليعيش حياة
 (.َُٖ .، ص ُٖٔٗ)رجيهارض، مرئي كجيب أف يكوف شفرة أماـ القارئ 

 األدب االجتماعي د. 
 علم اجتماع اْلدب ىو فرع من البحوث اليت تعكس اْلدب. ىذا البحث
مطلوب كثَتنا من قبل الباحثُت الذين يرغبوف يف رؤية اْلدب على أنو انعكاس حلياة 
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الناس. دلناقشة عالقة اْلدب ابجملتمع ، تعترب البنيوية الوراثية نظرية مهمة لعلم اجتماع 
 (.ُٓ، ص. ََُِفاركؽ، اْلدب اليت تشوه عالقة الكيانُت )

علم االجتماع على أنو  Swingewood، يعٌرؼ يجتماعااليف كتابو علم اْلدب 
مليات االجتماعية. ، كدراسة ادلؤسسات كالععلمية كموضوعية للناس يف اجملتمعدراسة 

ئلة حوؿ كيف ، يقاؿ أف علم االجتماع يسعى لإلجابة على اْلسعالكة على ذلك
 (.ُ .ص ،ََُِفاركؽ، ، كدلاذا يعيش الناس )يكوف اجملتمع شلكننا، ككيف يعمل

ادلناىج يف علم  أف ىناؾ ثالثة أنواع سلتلفة من Werrenك Wellekكجد 
ضع ، كىي علم االجتماع حوؿ ادلؤلف الذم يشكك يف الو االجتماع اْلديب

ق ابدلؤلف كمنتج لألعماؿ ، كاْليديولوجيا االجتماعية كغَتىا فيما يتعلاالجتماعي
، كعلم اجتماع نفسهااليت تفوؽ اْلعماؿ اْلدبية ، كعلم اجتماع اْلعماؿ اْلدبية اْلدبية

 ،ََُِفاركؽ، اْلدب الذم استجواب القارئ كالتأثَت االجتماعي لألعماؿ اْلدبية )
 (.ٓص. 

يقًتح لورنسوف كسوينجوكد أف ىناؾ ثالثة كجهات نظر تتعلق بعلم اجتماع 
 ، دبا يف ذلك:(ٕٗ .ص، ََِٖإندراسوارا، اْلدب )

ة تعكس فيو احلالة كقت إنشاء الباحثوف الذين يركف اْلدب كوثيقة اجتماعي  -ُ
 اْلدب.

 الباحثوف الذين يعربكف عن اْلدب من منظور احلالة االجتماعية للمؤلف.  -ِ
 الباحثوف الذين يعتربكف اْلدب ذبسيدا للتاريخ كالظركؼ االجتماعية كالثقافية. -ّ

 
، فإف اْلعماؿ اْلدبية كبنية (ٕٓ. ص، ََِٖإندراسوارا، كفقا جلولدماف )

زل ستمثل كجهة نظر العادل للمؤلف، ليس كأفراد كلكن كأعضاء يف رلتمعهم. ذات مغ
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لكن اْلعماؿ اْلدبية لن تكوف مفهومة سبامنا إذا مت ذباىل رلمل حياة الناس اليت كلدت 
 نصوصنا أدبية.
ىي بذرة البحث اْلديب من جانب اجتماعي يسمى الحقنا  تكوينيةال البنيوية

، ينية تؤكد على اجلوانب اذليكليةذلك، ال تزاؿ البنيوية اجلاالجتماعي. كمع  علم اْلدب
، لكنها ال تزاؿ تعترب مهمة لفهم اْلعماؿ اْلدبية اء اذلياكل الداخلية أك اخلارجيةسو 
 (.َٔ .ص ،ََِٖإندراسوارا، )

 البنيوية التكوينية. ه
البنيوية ىي فهم أك اعتقاد أبف كل شيء موجود يف ىذا العادل لو ىيكل. كل 

، كليس فقط رلموع عدة أجزاء. يكوف لو ىيكل إذا كاف لديو كحدة شيء ديكن أف
سَته إذا ، كلكنها نوعية. ديكن تفُت اْلجزاء يف اذليكل ليست نوعيةطبيعة الركابط ب

فحسب، بل يصبح اتلفنا ، فإف التكامل يف اذليكل ال ينخفض سبت إزالة مكوف كاحد
، عند النظر وية اجلينية ذلا معٌت مهم للغايةني(. البُٓ. ، صََُِ ،سبامنا. )فاركؽ

، ديب كأساس للبحثاالجتماعي، ْلهنا تضع العمل اْل إليها من منظور علم اْلدب
دامونو، كتعتربه نظامنا متعدد الطبقات من ادلعٌت الذم يشكل رلموعنا ال ينفصل )

 (.ِْ ص.  ،ُٕٗٗ
لية كتنظيم ذايت. يقاؿ أف لك أف اذليكل لو قوة ربوياذك، تعتقد البنيوية  اآلخر

شيئنا ما لو ىيكل إذا كاف ديكنو إجراء تغيَتات دكف فقداف سالمتو، الوظيفة الرئيسية 
يف ىذا العادل يبٍت  ، فإف كل شيءأك مركز ىيكلو. ابلنسبة للهيكليةاليت ىي اذلدؼ 

 ، بصرؼ النظر عن التأثَتاتعادلو اخلاص، كآليتو اخلاصة، للقياـ بوظائفو اخلاصة
اخلارجية ادلختلفة احملتملة. شيء ييفهم على أنو قوة قادرة على بناء كتطوير كصيانة 

 (.ِٓ. ، صََُِ فاركؽ ،نفسها بطريقتها اخلاصة أيضنا )
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، ستعامل البنيوية يف العلـو إذل فهم كل شيء كنظاـ مغلق. لذلكسبيل البنيوية 
كتنظيمية  منظمة، سليمة، ربويلية دبية أك اْلدبية على أهنا مستقلة، اْلدبية اْلعماؿ اْل

، يعتقد أف النصوص  ركسيا، الشكلية يفلتيار اجلديد من النقد يف أمريكايف حد ذاهتا. ا
اْلدبية ديكن فهمها كتفسَتىا بناءن على اْلدلة الواردة يف النص نفسو. تعتقد البنيوية أف 

شكل نوعنا من اْلدب ديكن فهمو كتفسَته على أساس النظاـ اْلديب نفسو الذم ي
 (.ُُْ .، ص َُٖٗ، غولدمافالقواعد إلنشاء اْلعماؿ اْلدبية )

ية ىي عبارة تعترب صحيحة عن الواقع. يقاؿ أف البياف التكوين، البنيوية كنظرية
، يقـو على أساس لى كصف لنظاـ حياة نظامي كمتكاملصاحل إذا كاف حيتوم ع

معريف يف شكل رلموعة  كجودم يف شكل قوة من كجود ىذا الواقع كعلى أساس
منهجية من اْلفكار حوؿ كيفية فهم أك معرفة الواقع ادلعٍت. أحد ادلفاىيم اْلساسية اليت 

 .(ُٓ. ، صََُِ فاركؽ ،)تبٍت البنيوية الوراثية جلولدماف ىي النظرة إذل العادل 
للفكر البشرم  ، اليت أصبحت جانبنا عادليناؤكد البنيوية اجلينية أف اذلياكلت

، ديكن أف ربل زلل البشر كموضوع اترخيي. ىذا كفقنا لػ ساسية كالسلوؾكاحل
Boelhower  الذم دييز بنيوية غولدماف عن البنيوية ادلعاصرة اْلخرل. كأضاؼ
Boelhower ابلنظر إذل البنيوية الوراثية لألعماؿ اْلدبية اليت ينظر إليها على أهنا بنية ،

خيية ، كليس دبوضوعات أخرل خارج البيئة جيب أف تكوف مرتبطة ابدلواضيع التار 
 (.ُُْ .، ص َُٖٗ، غولدمافالتارخيية )

نسانية بشكل نية ذلا آاثر أكسع نطاقا فيما يتعلق بتطور العلـو اإلتكويالبنيوية ال
ب ربسُت البنية إذل ىيكل ، توصل غولدماف إذل استنتاج مفاده أنو جيعاـ. بصفتو بنائينا

، كىكذا حىت ىرة معٌت عندما ترتبط هبيكل أكسعا، حيث يكوف لكل ظذم معٌت
دلفاىيم اليت تبٍت نظرية (. اُِِ، ص  َُِٓيساعد كل عنصر مجيع مكوانتو )راتنا ، 
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، ادلوضوع اجلماعي، رؤية ادلؤلف العادلية، ىيكل ائق اإلنسانية، أم حقغولدماف
 (.ٔٓ. ، صََُِ فاركؽ ،)، الفهم كالتفسَت اْلعماؿ اْلدبية

 نظرية البنيوية التكوينية حقيقة .و
التحليل اذليكلي الوراثي ىو ربليل لألدبيات فيما يتعلق ابلبيئة اليت نيشر فيها 

ره من قبل عادل االجتماع العمل. كاف ظهور ىذه النظرية يف عادل اْلدب رائدان كمت تطوي
ىذه  ، الفيلسوؼ كعادل االجتماع الركماين الفرنسي. مت طرحالفرنسي، لوسياف غولدماف

 The Hidden God: a Study of Tragic Vision inمع نشر كتاب  ُٔٓٗالنظرية يف عاـ 

the Pensees of Pascal and the tragedies of Racine. مت تطوير النظرية كالنهج الذم .
أاثره كتوليف ْلفكار جاف بياجيو كجوجر لوكاكس ككارؿ ماركس. يرجع ظهور ىذه 

الرضا ادلوجو إذل هنج البنيوية الذم يركز دائمنا على مجيع  النظرية إذل الشعور بعدـ
 اْلدب، كما أف عمل ى جوىرية دكف تضمُت عناصر خارجيةالعناصر اليت ربتوم عل

 (.ّٗ .، ص َُِٗ، ساتينممستقل عن رلالو االجتماعي )
، ربليل العناصر أساس رفض ربليل البنيوية البحتة مت تطوير ىذه النظرية على

، اليت ربلل فقط العناصر نية ىي حركة رفض البنيوية البحتة. ىذه البنيوية اجلياجلوىرية
كة دكر اجلوىرية بغض النظر عن اْلمور خارج النص اْلديب نفسو. كما رفضت ىذه احلر 

 (.ُُِ، ص  ََِٔ، لغة اْلدب. )راتنا ، اللغة اْلدبية كلغة فريدة
ىي بنية. عماؿ اْلدبية ( يعتقد غولدماف أف اْلُِ. ، صََِّ) فاركؽ فقاؿ

.  ، كلكن ىناؾ أشياء كثَتة تدعمهاأم أهنا ال تقف دبفردىا حىت تصبح مبٌت مستقالن
، ابلبنية االجتماعية اليت تنتجها ، ال يربط غولدماف مباشرة النصوص اْلدبيةكمع ذلك

نتاج  ، بل ىية. ْلف البنية ليست شيئنا اثبتنابل يربطها أكالن ابلطبقة االجتماعية السائد
، عملية اذليكلة كالتدمَت اليت يعيشها كيعيشها الناس من النصوص للتاريخ ادلستمر
 اْلدبية ادلعنية.
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رباكؿ البنيوية اجلينية ربط النصوص اْلدبية كالكتاب كالقراء )يف سياؽ 
( أف البنيوية ُِِ، ص ََِٔية االجتماعية. يقوؿ راتنا )االتصاؿ اْلديب( كالبن

أكثر فيما يتعلق بتطور العلـو اإلنسانية بشكل عاـ. جيب ربسُت اجلينية ذلا آاثر 
ىرة معٌت عندما ترتبط هبيكل ، حيث يكوف لكل ظاية غولدماف ليكوف ذلا معٌتبن

 ، كىكذا حىت يدعم كل عنصر رلملو.أكسع
 

 ينيةالتكو ادلفاهيم اليت تدعم نظرية البنيوية . ز
 نسانيةاإلحقائق   -ُ

، ة النشاط أك السلوؾ البشرم، اللفظي كاجلسدمي نتيجاحلقيقة اإلنسانية ى
الذم حياكؿ العلم فهمو. تنقسم احلقائق اإلنسانية يف البنيوية اجلينية إذل قسمُت مها 
احلقائق الفردية كاحلقائق االجتماعية. يعترب غولدماف أف مجيع احلقائق اإلنسانية ذلا 

 (.ُّ. ، صُٗٗٗ فاركؽ ،)ىياكل معينة كمعاين معينة 
ئق اإلنسانية ىي اْلساس الوجودم للهيكلية اجلينية. كادلقصود هبذه حقا

احلقائق ىو كل نتائج اْلنشطة أك السلوؾ البشرم اللفظي كاجلسدم الذم حياكؿ العلم 
ينة مثل مسامهة أف يفهمو. ديكن أف أتخذ ىذه احلقيقة شكل أنشطة اجتماعية مع

، ككذلك اإلبداعات النتخاابتاْلنشطة السياسية مثل ا، كبعض الكوارث الطبيعية
 فاركؽ ،)الثقافية مثل الفلسفة كالفنوف اجلميلة كادلوسيقى كالنحت كالفنوف اْلدبية 

 (.ٕٓ. ، صََُِ
سيم احلقائق ، ديكن تقنو ديكن أف يكوف لو أشكاؿ سلتلفةعلى الرغم من أ

الثانية ذلا دكر  ، كمها احلقائق الفردية كاحلقائق االجتماعية. احلقيقةاإلنسانية إذل نوعُت
فقط نتيجة سلوؾ ، بينما احلقيقة اْلكذل ليس ذلا ذلك. احلقيقة اْلكذل ىي يف التاريخ

، يف حُت أف احلقيقة اْلكذل ذلا شبكي مثل اْلحالـ، كالسلوؾ اجلنوين، كما إذل ذلك
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 ،فاركؽ)أتثَت على العالقات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية بُت أفراد اجملتمع 
 (.ُِ. ص ،ُٗٗٗ

كأضاؼ غولدماف أف الغرض الذم يصبح معٌت حقائق اإلنسانية نفسها ينمو 
، كالظركؼ ادلوجودة يف كحوؿ نفسها استجابة للمجموعة أك الفرد اخلاضع للمواقف

طلعات ىذا ادلوضوع. كبعبارة كبناء ذبربة من ادلوضوع لتغيَت الوضع احلارل لتناسب الت
ود بشرية لتحقيق توازف أفضل فيما يتعلق ابلعادل من ، فإف احلقائق ىي نتيجة جهأخرل

 (.ٖٓ. ، صََُِ فاركؽ ،)حوذلم 
أىم شيء موجود يف البنيوية اجلينية ىو عمل أديب قادر على الكشف عن 

، ْلهنا انعكاس الستجاابت ادلوضوعات سانية. ىذه احلقيقة ذلا عنصر مهمحقائق اإلن
دلوضوع دائمنا يف اجملتمع دلواصلة حياتو. أدل اجلماعية كالفردية يف اجملتمع. يتفاعل ا

التفاعل إذل ظهور جهود بشرية لتحقيق التوازف بُت حياة اإلنساف كالكوف )إندراسوارا ، 
 .(َّ. ، صََِّ

ليس يف شكل أساسي أك حقيقي  -للتعبَت عن الواقع البشرم يف بنية اجملتمع 
كالتارخيي ْلنو من خالؿ النظر ضلن حباجة إذل هنج ادلناىج الذم يدمج االجتماعي  -

إذل كاقع اإلنسانية صلد أف اْلدب يدكر يف دكره ابعتباره انعكاسنا لبنية القرابة أك 
 (ّْ .ص،  ُْٗٗالعالقات االجتماعية )القرابة ، 

، يعترب غولدماف أف االذباه ادلذكور ؿ استعارة نظرية بياجيو النفسيةمن خال
، فإف البشر كالبيئة احمليطة ل عاـ. كفقنا لياجيولإلنساف بشك أعاله ىو سلوؾ طبيعي

دائمنا يف عملية ىيكلة متبادلة متعارضة كلكن يف نفس الوقت سبأل احملتوايت. العمليتاف 
(. يتم إعداد العوامل من ٖٓص  ، ََُِفاركؽ، مها عملية االستيعاب كالتكيف )

كيعترب كجودىا دائمنا مرتبطنا ، لقائينا كتكييفها من قبل اجملتمعكجهة نظر علم االجتماع ت
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، ََِّمشركطة اجتماعينا )راتنا ،  ، كاليت كانت أيضناتماعية اْلخرلابحلقائق االج
 (.ّٔص 

 اجلماعية ضوعادلو  -ِ
ادلوضوع اجلماعي ىو موضوع احلقائق االجتماعية )التارخيية(. اعترب فركيد دائمنا 

، فإف مثل ىذه الفكرة لغولدمافالبشرم كفرد معُت. كفقا موضوع مجيع نتائج السلوؾ 
عشوائية للغاية. ليست كل احلقائق البشرية أتيت من مواضيع فردية. قاؿ غولدماف إف 
ثورة العمل االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم كالثقايف الكبَت ىي حقائق اجتماعية 

كن ، كىي مفاىيم ال تزاؿ غامضة للغاية. دي( موضوعات مجاعية أك عرب اْلفراد)اترخيية
، رلموعات القرابة، كرلموعات العملأف تكوف ادلوضوعات اجلماعية يف شكل 
(. تصبح رلموعة من ُٓ، ص  ُٗٗٗكاجملموعات اإلقليمية كما إذل ذلك )فاركؽ ، 

اْلفراد يف اجملتمع موضوعنا مجاعينا. جيادؿ غولدماف أبف أشكاؿ ادلوضوع اجلماعي ىي 
، ََُِموف أبعماؿ اترخيية )أنور ، ىم أفراد يقو الفنانوف كالشعراء كالكتب كالفالسفة 

 (.ُُٖص 
، حدده غولدماف أبنو طبقة اجتماعية ابدلعٌت ادلاركسي ْلنو لتوضيح ذلك

ابلنسبة لو اجملموعة اليت أثبتت يف التاريخ كمجموعة خلقت رؤية كاملة كشاملة للحياة 
اجملتمعات البدائية كأثرت على تطور التاريخ البشرم كما يتضح من تطور نظاـ حياة 

اليت مشًتكة بُت اجملتمعات اإلقطاعية كالرأمسالية مث االشًتاكية. التغيَتات اليت ذبريها 
، كاليت أتيت للتغيَتات على مستول البنية تماعية ىي تغيَتات أساسية للغايةالطبقة االج

يكل ، كليس فقط التغيَتات على مستول اذلية أك البنية االقتصادية للمجتمعالتحت
، يف حُت أف التغيَت الثاين ار إليو ابلتغيَت اذليكلي الثورمالفائق. التغيَت اْلكؿ ىو ما يش

ىو رلرد تغيَت ثقايف إصالحي كما يتبُت من بُت التغيَتات اْلخرل يف عهد النظاـ 
 (.ّٔ. ص ، ََُِفاركؽ، اجلديد كحكمو إذل عصر اإلصالح يف إندكنيسيا )
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بنية العقلية ، كلكن مع الألفراد أفكارنا فرديةت العابرة لتعرض ادلوضوعا
اْلفراد الذين ال  ، يقاؿ أف ادلوضوع العابر لألفراد ىو رلموعة منللمجموعة. كابلتارل

(. يف البنيوية ُِٓ،  ََِٗ، بل كياف كاحد كمجاعة كاحدة )راتنا ، يقفوف دبفردىم
 ادل.، ادلوضوعات عرب الفردية ىي الطاقة لبناء نظرة العاجلينية

 ر عادليو منظ -ّ
ما تعنيو الرؤية العادلية دلفهـو غولدماف ىو مصطلح يشَت إذل معناه كأفكاره 

يف مقابل رلموعات  كتطلعاتو كمشاعره اليت تلـز أعضاء رلموعات اجتماعية معينة
كايسبي، ، تصبح الرؤية العادلية شكالن من أشكاؿ الوعي اجلامعي )اجتماعية أخرل

 .(ُِّ، ص. َُِّ
فهم اْلعماؿ اْلدبية على أهنا انعكاس أك انعكاس للمجتمع يعٍت افًتاض  إف

أف مباين العادل اخليارل اليت مت إنشاؤىا يف اْلعماؿ اْلدبية متطابقة مع ادلباين العادلية 
ادلوجودة يف الواقع. ديكن أف يؤخذ كمثاؿ على نظاـ احلياة احلقيقية ييفهم على أنو شيء 

، جيب أف يسمي بناء العادل متضاربة طبقتُت ذلما مصاحل اقتصاديةيتكوف من العداء بُت 
 (.ْٔ .، ص ََُِيف اْلعماؿ اْلدبية أيضنا كجود مثل ىذه الظركؼ. )فاركؽ ، 

ديكن للظركؼ اذليكلية للمجتمع أف تصنع طبقة يف كضع معُت يف ذلك اجملتمع 
"اْلعماؿ اْلدبية  ( أفُٕ، ص  ُٗٗٗينتج كيطور رؤية عادلية فريدة. يقوؿ فاركؽ )

العظيمة ىي نتاج ىيكلة موضوع مجاعي". ربتوم اْلعماؿ اْلدبية الكبَتة على قيم 
اجتماعية معينة تعاين من مشاكل سلتلفة ْلف اْلعماؿ اْلدبية ىي يف اْلساس رمز 

، ََِٗ)كدجينتوا، للتفكَت ادلضاريب حوؿ التجارب اإلنسانية ْلنفسهم كدكذلم كعادلهم 
 (.ْص. 

تغيَت ادلوضوع من كقت آلخر أف ىناؾ كجهات نظر سلتلفة للعادل يعرضها  يظهر
يف  ادلؤلف يف كل من أعمالو. من خالؿ عملو ديكن رؤية كيف ينظر ادلؤلف إذل العادل
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، فإف النظرة العادلية إذل البنيوية اجلينية ليست فقط أكقات كظركؼ معينة. كابلتارل
، كلكن  حيث يوجد البشروؿ احلياة البشرية كالعادلرلموعة من اْلفكار اجملردة من فئة ح

أيضنا نوع من الطريقة أك منط احلياة الذم ديكن أف يوحد أعضاء فئة كاحدة مع أعضاء 
آخرين يف نفس الفئة كدييزىم عن أعضاء الطبقات االجتماعية اْلخرل )فاركؽ ، 

 (.ٔٔ .، ص ََُِ
ل.  إحدل خصائص صلاح العم، كتعتربنظرة العادلية إذل موضوع التأليفتؤدم ال

من  ، تعمل النظرة العادلية على إظهار بعض ادليوؿ اجلماعية.يف إطار البنيوية اجلينية
، ابإلضافة إذل اكتساب خالؿ جودة ىذه النظرة للعادل، تظهر اْلعماؿ اْلدبية قيمها

، ىو مصطلح يناسب اجملموعة الشاملة من للمجتمع. كفقنا لوجولدماف للعادلمعٌت 
اْلفكار كالتطلعات كادلشاعر اليت تربط أعضاء بعض الفئات االجتماعية ببعضها 

 .(ُٓ. ، ص ََُِالبعض كتباينها مع رلموعات اجتماعية أخرل )فاركؽ ، 
، ترجع العملية الطويلة للهيكلية اجلينية بشكل أساسي إذل كفقنا لغولدماف

ع فهمو. يف ىذه احلالة الوعي حقيقة أف النظرة العادلية ىي كعي زلتمل ال ديكن للجمي
الذم ديكن سبييزه عن الوعي احلقيقي. الوعي احلقيقي ىو الوعي الذم ديتلكو اْلفراد يف 

اء يف رلموعات سلتلفة يف اجملتمع، مثل العائالت كرلموعات اجملتمع. اْلفراد ىم أعض
ىؤالء  ، اندرنا ما يكوف لدل. إذل جانب تعقيدات كاقع اجملتمع، كما إذل ذلكالعمل

اْلفراد القدرة على أف يكونوا على دراية كاملة كشاملة ابدلعٌت العاـ كتوجهات تطلعاهتم 
 (.ٗٔ. ، ص ََُِكسلوكياهتم كعواطفهم اجلماعية )فاركؽ ، 

، جيادؿ جولدماف أبف نظرة العادل ىي منظور متماسك يف مكاف آخر
ذا يدؿ على أف نظرة كمتكامل حوؿ عالقة البشر مع إخواهنم من البشر ابلكوف. كى

،  َُُِالعادل ىي كعي أساسي للمجتمع يف التعامل مع احلياة. )إندراسوارا ، 
 (.ٖٓ .ص
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 ىيكل اْلعماؿ اْلدبية -ْ
( "اْلدب حيتوم على احلياة كالواقع يف ٕٗ .ص ،ُٗٗٗسوفرمن )يشرح 

نظاـ العالقات اللفظية" )"اْلدب حيتوم على احلياة كالواقع يف نظاـ العالقات 
اللفظية"(. تتحقق العالقات اللفظية مع اْلعماؿ اْلدبية اليت تتوسط اللغة كادلنظمة. 
يبقى ىيكل اْلعماؿ اْلدبية مهمنا يف البنيوية اجلينية ْلف ىذا النهج ىو تطوير 
البنيوية. ىيكل الركاية ىو الشيء الرئيسي الذم جيب معرفتو كربليلو أكالن قبل ربليل 

ية. ىيكل الركاية ىو اْلشياء الرئيسية يف الركاية اليت تتضمن كجهة نظر ادلؤلف العادل
 عناصر ذاتية كقد مت كصفها سابقنا.

، ََِٗ نوغراىيٍت إيكو كارداين ، ، يرل غولدماف )يفيف هنج البنيوية اجلينية
( أف بنية الركاية ىي تعبَت عن كجهة نظر ادلؤلف العادلية يف عادل خيارل من ٓٓ .ص

كاْلشياء كالعالقات بُت الشخصيات. يركز مفهـو البنية يف هنج خالؿ الشخصيات 
البنيوية اجلينية على العالقات بُت الشخصيات اليت تؤكد على الشخصيات البطولية 

 كأشكاؿ تعاين من التدىور.
( أف مفهـو اذليكل يركز ٓٓ، ص  ََِٗيقوؿ غولدماف )يف كرداين ، 

، فإف دراسة بنية النص أك كابلتارليات. على العالقات ادلواضيعية بُت الشخص
الدراسة اجلوىرية يف دراسة الركاايت ابستخداـ هنج البنيوية اجلينية تركز أكثر على 
مشاكل كعالقات الشخصيات البطل مع الشخصيات اْلخرل. كمع ذلك ، ىناؾ 
حاجة إذل دراسة العناصر اجلوىرية اْلخرل لدعم تشابك مجيع العناصر اجلوىرية. يف 

 .، ص ُٗٗٗو بعنواف نظرية ادلعرفة لعلم االجتماع غولدماف )يف فاركؽ ، مقال
، أم أف اْلعماؿ اْلدبية ىي أيو يف اْلعماؿ اْلدبية بشكل عاـ( أعرب عن ر ُٕ

للتعبَت عن كجهات النظر ، كأنو يف زلاكلة ت كمهية عن كجهات النظر العادليةتعبَتا
ا من الشخصيات العادلية

ن
شياء كالعالقات. اْلشياء اخليالية كاْل، خيلق ادلؤلف عادل
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، دييز غولدماف بُت اْلعماؿ اْلدبية كادلشاكل الفلسفية كبناءن على ذلك
 كاالجتماعية.

 شرحال ك جدلية الفهم -ٓ
، ىناؾ مفهـو كاحد يرتبط مت كصف العديد من ادلفاىيم أعالهبعد أف 

، ْلنو حيتوم على ىيكل  ذلا معٌت.مباشرة ابْلعماؿ اْلدبية ىو مفهـو البنية اليت
جيب تنظيم معٌت يف اْلدب. ديكن أف يرتبط ادلعٌت الوارد يف اْلعماؿ اْلدبية ابحلياة 

 (.ٕٔ .، صََُِفاركؽ ، االجتماعية اْلصلية )
، حيدد غولدماف طريقة تسمى الطريقة لفهم ادلزيد عن اْلعماؿ اْلدبية
، فإف أحد ة هبذه الطريقة، يف ىذه الطريقةاجلدلية. ال تزاؿ مشكلة التماسك مرتبط

مبادئها اْلساسية ىو نظرهتا إذل حقيقة اإلنسانية اليت ستظل سخيفة إذا دل يتم 
 (.ُٖ، ص. ََِّ)سراسوايت، ربويلها ابلفعل إذل شكل من أشكاؿ االندماج 

يتمثل ادلبدأ اْلساسي للطريقة اجلدلية يف احلقائق اإلنسانية اليت ستبقى رلردة 
طريقة ، تطور الالؿ درلها مع الكل. يف ىذا الصددذا دل تكن ملموسة من خإ

الشرح" )فاركؽ ،  -، كمها "اْلجزاء الكاملة" ك "الفهم اجلدلية زكجُت من ادلفاىيم
 (.َِ .، صُٗٗٗ

أكضح غولدماف أف الطريقة اجلدلية ىي طريقة فريدة كسلتلفة عن اْلسلوب 
(. َٓ، ص. َُِّسواكا، يقة السَتة النفسية )الوضعي ، كالطريقة البديهية ، كطر 

كصف ىيكل الكائن الذم تتم جيادؿ غولدماف أبف ادلقصود من الفهم ىو زلاكلة 
، ؿ لدرلو يف ىيكل أكرب. دبعٌت آخر، يف حُت أف التفسَت ىو اجلهد ادلبذك دراستو

زء ، بينما التفسَت ىو زلاكلة لفهم معٌت ىذا اجلالفهم ىو زلاكلة لفهم ىوية جزء
 .(ُِ. ، ص ُٗٗٗفاركؽ ، ) بوضعو يف كل أكرب
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فاركؽ ، )تتم تقنية تنفيذ اجلدلية كفقنا لغولدماف على النحو التارل يف 
 :(ُِ. ، ص ُٗٗٗ

من االحتمالية على أساس  أ( يبٍت الباحث منوذجنا يعتقد أنو يوفر مستول معيننا
 ، كاْلجزاء

مج كل من خالؿ ربديد مدل دب( ربقق من النموذج من خالؿ مقارنتو مع الكل 
ت غَت اجملهزة يف النموذج ، كقائمة ابلعناصر كالعالقاكحدة زلللة يف فرضية شاملة

 ، كتكرار العناصر كالعالقات اليت مت ذبهيزىا يف النموذج احملدد.اْلصلي
ديكن ببساطة صياغة البنيوية اجلينية  أف البحث ابستخداـ اْلساليب

 اخلطوة التالية. ابلتسلسل
 جيب أف يبدأ البحث يف دراسة العناصر اجلوىرية لألعماؿ اْلدبية. أ( 

ب( مراجعة خلفية احلياة االجتماعية للمجموعة االجتماعية للمؤلف ْلنو جزء من 
 رلتمع رلموعة معينة.

ج( دراسة اخللفية االجتماعية كالتارخيية اليت تشًتط أيضان العمل اْلديب عند أتليف 
 ادلؤلف.

، ستناضل الشخصيات اإلشكالية اليت عادة ما  اخلطوات الثالثابإلشارة إذل
 تكوف الشخصيات الرئيسية.

، مها: االىتماـ ابْلدب كاالىتماـ ابخللفية يوجد يف ربليل اْلدب قسماف 
، أكد لوسياف (. لذاُْٗ، ص. ُٖٓٗجونوس، االجتماعية كالثقافية للمجتمع )

نصوص اْلدبية ترتبط ارتباطنا كثيقنا ابلواقع غولدماف أنو يف ىذه ادلرحلة نستنتج أف ال
االجتماعي الفردم ، كما جيب أف نفهم. ديكن أف ترتبط النصوص اْلدبية ابلواقع 

 .عملية تفسَت الشركط اخلاصة لألدبالفعلي الوارد خارج ىذا النص يف 
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اؿ اْلدبية ىي ، فإف النظرية كالطريقة ادلناسبة لتحليل اْلعمكفقنا لغولدماف
ة كظواىر ثقافية ابدلعٌت ، ْلف البنيوية الوراثية تنظر إذل اْلعماؿ اْلدبييوية الوراثيةالبن

، فإف التناظر صفات متجانسة كمتجانسة. كابلتارل، بُت العالقات اليت ذلا احلقيقي
يف البنية العقلية )معٌت التجارب الفردية يف الظواىر االجتماعية( مع البنية اخليالية 

لألعماؿ اْلدبية كاجملتمع كلكن أيضنا لفهم العلـو اإلنسانية  ليست مفيدة فقط
 (.ُٔٓ، ص  ُٖٔٗبشكل عاـ )جولدماف ، 

تسعى البنيوية اجلينية إذل الكشف عن أصوؿ اْلدب من خالؿ مراقبة 
اْلشخاص ادلرتبطُت ابلعمل. تعترب البنية التجريبية للمجتمع قادرة على شرح البنية 

كاضحة، جيب  الية. كلكي تكوف الصلة بُت اجملتمع كاْلدبيف اْلعماؿ اْلدبية اخلي
، أم صورة ادلوضوع اْلديب اجلماعي ادلنبثقة عن ىيكل العمل، أف تكوف صورة العادل

كاضحة. نظرة العادل ىي نتاج للتفاعل بُت موضوع مجاعي كالوضع احمليط كال يولد 
 (.ُُِ، ص  ُُٖٗفجأة )جولدماف ، 

 ي. إطار فكر ح
لبحث اْلعماؿ اْلدبية على شكل شعر. القصائد اليت مت ربليلها حيلل ىذا ا

ىي العديد من العناكين الشعرية الواردة يف رلموعة من القصائد بعنواف من كىجي 
الرماؿ من قبل بديع قصيلة. ربليل بعض عناكين الشعر يستخدـ هنج البنيوية اجلينية. 

للعمل اْلديب ككل دكف ذباىل النظرة البنيوية اجلينية ىي هنج حيلل العناصر اجلوىرية 
العادلية للمؤلف كالبنية االجتماعية اليت أصبحت اْلساس اْلكرل إلنشاء اْلعماؿ 
اْلدبية. يتم تطبيق هنج البنيوية اجلينية من خالؿ ربليل العالقات ادلوجودة بُت 

 العناصر اجلوىرية أك اذلياكل النصية كدمج رؤية ادلؤلف العادلية.
ل كجهة نظر ادلؤلف العادلية إذل احلصوؿ على صورة كاضحة يهدؼ ربلي

من للظركؼ االجتماعية اليت أثرت على إنشاء القصة يف رلموعة من القصائد بعنواف 
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. ربليل رلموعة الشعر من خالؿ هنج البنيوية اجلينية يؤدم أيضنا إذل كىج الرماؿ
شًتط أيضنا إنشاء ادلستول االجتماعي للمؤلف يف شكل بنية اجتماعية كاليت ت

القصائد. يتضمن التحليل يف ىذه الدراسة ربليل بنية الشعر يف شكل عناصر ذاتية 
كعناصر خارج العمل. يتضمن ربليل العناصر اجلوىرية ربليل ادلوضوعات كالنغمات 

 (.ُٖٓ .ص، َُِٖزللية السكة، كالرسائل كادلشاعر )
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 الثالث الباب
 حتليلهاو  عرض البياانت

 ة للمؤلفرمجة حيات - أ
سَتة ادلؤلف ىي شكل من أشكاؿ مصدر البياانت يستخدمو الباحثوف لدعم 
ربليل البنيوية الوراثية للمؤلف. شيء آخر ديكن استخدامو من قبل الباحثُت مع مصدر 
 القراءة ىذا ىو يف نفس الوقت لدراسة خلفية الشعر كاحلقائق االجتماعية كالثقافية

 (.ُٓ، ص. َُِّ)سيمي، 
، عادل القشاعلةىو الذم كاف حيمل االسم الكامل د. كلد بديع عبد العزيز دمحم  

، اليت احتلتها ُٕٗيناير  ُِلنقب يف فلسطُت يف ، يف مدينة رىط يف صحراء اكشاعر
. التحق بدرجتو ُْٗٗإسرائيل. الدراسة يف مدرسة رىط االساسية كادلتوسطة. يف عاـ 

 االرباد الركسي كدرس علم معة سانت بطرسربغ احلكومية يفاْلكذل كالثانية كالثالثة يف جا
، مث أكمل درجة ادلاجستَت يف علم النفس السريرم النفس، دبا يف ذلك علم النفس العاـ

  .ككتب دكتوراه يف علم النفس الطيب كالنفسي يف علم النفس السريرم كعلم النفس الطيب
ية يف بئر السبع لتأىيل ادلعلمُت لعلم قاـ ابلتدريس يف اْلكادديية الًتبوية اْلكاددي

 :النفس كالتعليم كالوطن. من بُت ادلواد اليت درسها
 مشاكل سلوكية -ُ
 أطفاؿ التوحد -ِ
 اْلنشطة العقلية كادلعرفية -ّ
 التطور احلسي -ْ
 احلركات احلركية -ٓ
 .االدلانية دلامات رئيس قسم الًتبية اخلاصة ابحلـر اجلامعي -ٔ
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، كعمل مل كطبيب نفسي خاصزارة الصحة للعحصل على ترخيص من ك 
لفًتة طويلة يف قسم اخلدمة. يعمل اليـو أيضا مديرا لقسم رايض اْلطفاؿ يف بلدية 

حة للعمل طبيب رىط. ابحث كمفكر عريب حاصل على ترخيص من كزارة الص
، كعمل منذ فًتة طويلة يف قسم اخلدمات النفسية يف مدينة نفساين تعليمي خاص

 .يرا لقسم رايض اْلطفاؿ يف بلدية رىطرىط. يعمل اليـو أيضا مد
 :، كمن كتبومن كتب علم النفس كالشعر كالنثر ألف العديد

 جولة يف علم النفس. ( أ 
 الزكااي اإلسالمية من كجهة نظر نفسية. ( ب 
 السائر على الطريق. ( ج 
 طفلي مشكليت. ( د 
 مهسات العنف. ( ق 
 .َُِْصخب كضجيج كلمات  ( ك 
 (.َُِٗ، معلمي الًتبية اخلاصة )القشاعلة دليل -الدليل  ( ز 

لديو العديد من اْلعماؿ الشعرية، كمنهم من  كىو ابحث فلسطيٍت كشاعر 
 ، كمن أعمالو اْلخرل:كىجي الرماؿ

 صخب كضجيج.  (أ 
 ذكرايت ادلطر (ب 
 أنُت الصمت (ج 
 اْلدل النفسي (د 
 من خالؿ انفذة الوطن االـ (ق 
 أكراؽ النخيل. (ك 
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بوضوح  ، كيف شعره يالحظيف التعبَت عن اْلفكار كادلشاعر كتتنوع اْلساليب
، كىذا ما يتمتع بو كحيفز كيشجع يزات من الواقع دكف تدمَت اخلياؿظهور التح

 القارئ على القراءة كالتفكَت يف الشعر.
، اْلنيقة كالنقية، كنقاء السماء، كالصحراء ، اختار نفس ادلفرداتهشعر يف 

كن ب اليت ال ديكنفس اإلحساس الدافئ الناشئ عن إجازات الشاعر ادلليئة ابلتجار 
، كل الشعر كالتحركات بُت احلقوؿ كيصور ابلرسـو نقي التعبَت عنها إال، عندما يفرغ

، كديكن رؤيتو من صورة ص. كما أنو حيب قراءة مجيع اْلدبيعرب عن قلبو إبخال
، ككذلك ذكرايت طفولتو اليت جعلتها ليت يستخدمها ككل لتمثيل الثقافةالشعر ا

 الشعر الوطٍت ادللتـز ابلصدؽ. ادلوضوع الرئيسي يف شعره. كما كتب
خلاصة يف كلية كي شاعر يقـو بتدريس علم النفس كالًتبية اىو دكتور شاعر  

يف مجيع اْلدب كاللغات ، كىو من القراء الذين حيبوف القراءة يف صحراء النقب
، ْلف سبثل الثركة كىو أمر مذىل أيضنا ، ْلف ثقافتوره، كىذا كاضح يف شعكاحلضارات
، كلكن ىناؾ حزف ال مربر لو فولتو ىي أحد ادلوضوعات ادلهمة يف شعره.ذكرايت ط

 يبدك أنو جدير ابلثقة للغاية.
ىو ابن الصحراء بكل طقوسو كمجالو، يستنشق اذلواء، يعبد مساحتو كيشرب 

عاش عليو ، كيًتؾ فيو آالمنا مؤدلة تشفيو كتطهره كتلهمو ابلشعر. ىناؾ شيء ادلاء
الصحراء عامالن إذلامنا  ، ال تزاؿعر، الصحراء، ابلنسبة لومنذ أف اتبع عادل الش

يط هبا كادلخلوقات اليت ال رب، ْلف الصحراء رلاؿ كاسع كعادل من الغرائب شاعراين 
الشاعر يعيش يف عقلو ، الذم يعرؼ أسراره كأسراره. ك ادلعرفة ابستثناء اخلالق

، حياانن ملطخنا ابلغموضالطفولة أ ، كىو سلزف للذاكرة العميقة من فضاءكضمَته
، يعود الشاعر من الالكعي كأنٍت ىربت أنفسنا حياانن تصبح معادلو كاضحة للقارئكأ
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كتعابَت بسيطة كشفافة  من كاقع مواد ادلصارعة لدينا إذل عادل الطفولة اْلبرايء دبفردات
 (.َُِٗ، )القشاعلة
 

 الالرم رية من وهجثنال ائدقصاليف عناصر الداخلية الرة صو ب. 
لن يهرب ادلؤلف من دخوؿ اذلياكل ادلادية ادلختلفة يف  الشعريف إنشاء 

اليت مت صنعها. ىناؾ العديد من التمثيالت للطريقة اليت يستخدمها ادلؤلف   الشعر
 كوسيلة للتعبَت عن آرائو يف مقالو.

ديكن أف يرل بُت البنية ادلادية كالبنية الداخلية عالقة. اللغة ادلستخدمة يف 
، كلكن ال ديكن من كىجي رماؿ ىي يف اْلساس سهلة قصيدة النتصريةشعر 

استخداـ اللغة ادلستخدمة يف احلياة اليومية ْلف اللغة ادلستخدمة يف القصيدة ذلا قيمة 
مجالية يعززىا كصف الوضع يف القصيدة. كاخلياؿ يصبو ادلؤلف بكلمات حقيقية 

تند ىذا إذل افًتاضات ادلؤلف حىت يتمكن القراء من كصف اجلو يف القصيدة. كيس
، الذم يشارؾ عادلو ياة كاخللفية االجتماعية للمؤلفاليت تستند مقاالهتا إذل احل

 بشكل كبَت يف عناصر علم النفس البشرم كعادل علم النفس.
( أبف البنية ادلادية اليت يستخدمها ُٕ .، صُُٗٗكالواي، جيادؿ كالويو )

مجارل ديكن أف يبٍت البنية اخلارجية للشعر. يف تكوين الشعر ادلكتوب ىي عنصر 
ككجد الباحثوف العديد من العناصر اذلامة الواردة يف العديد من عناكين الشعر لبد 
القوصية دبا يف ذلك ادلوضوعات كالنغمات كادلشاعر كالتفويضات. كيتم كصف 

 تفاصيل كل عنصر من ىذه العناصر على النحو التارل:
 موضوع الشعر -ُ

، مثل احلب ادة عن ادلشاكل البشرية اْلساسيةوضوع الشعر عيكشف م
كاخلوؼ كالسعادة كاحلزف كبؤس احلياة كالعدالة كاحلقيقة كالالىوت كالنقد االجتماعي 
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ىو الفكرة ادلركزية  الشعر(. موضوع ِْ .ص،ََِٓجوجوسوركتو، كاالحتجاج )
ر عن ادلشاكل اليت ينقلها الشاعر من خالؿ شعره. عادة ما يعرب موضوع الشع

البشرية اليت ىي أجزاء مثل احلب كاخلوؼ كالفرح كاحلزف كبؤس احلياة كالعدالة 
كاحلقيقة كاإلذلية كالنقد االجتماعي كاالحتجاج. الشعر فرع من العلـو اإلنسانية. من 

، ديكن للشعراء ادلساعدة يف إضفاء ع من خالؿ الشعرخالؿ التعبَت عن ادلوضو 
البشر. أم أف البشر لديهم تناغم أكرب بُت التجارب اجليدة الطابع اإلنساين على 

كالسيئة )اْلخالؽ( بُت الصواب كاخلطأ )ادلنطق( كاجلماؿ كالشر )اجلمارل( 
ادلتعلقة عن العديد من ادلوضوعات  الشعر(. كما تعرب ٖٔ، ص. ُٖٓٗىارتوكوا، )

 ع.، كيتناكؿ الشاعر منظور احلياة ادلتضمن يف اجملتمبفلسفة احلياة
 

 أهابك
 كْلنك معقود احلاجبُت

 كعابس الوجنتُت
 كعلى مالزلك الشاحبة

 ترامت أايـ ك أعواـ
 كْلنك قليل الكالـ

 كيف عينيك كل ادلالـ
 .أىابك. 

 (.ُْ، ص. َُِٗ)القشاعلة،  . كأخاؼ أف القي عليك السالـ
 دل برجل ستلتقي اليت ادلرأة من اخلوؼادلذكورة أعاله أىابك تدكر حوؿ  الشعر

 الرجل ىذا فإف الرجل، مقابلة كشك على تكوف عندما كلكن طويلة، فًتة منذ تره
 ادلتعب االنتظار ىو كالسبب ادلرأة، أماـ متجهمنا يبدك حىت ْلسفل كجهو يدير
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 ْلنو. ربيتو عن ادلرأة زبلت النهاية كيف رأيو، غَت الرجل ىذا إذل يؤدم شلا للغاية،
ا يكوف أف على قادرنا يكوف أف جيب للغاية، كحزيننا حزيننا يبدك  شخص دبقابلة سعيدن
 كاكتئاب أمل خيبة ىو ادلرأة تلك تقابلو ما كل لكن طويلة، فًتة بعد ينتظره كاف

، يشمل الشعر أعاله أنواع الشعر مع الطباعة استنادنا إذل نوع الطباعة.طويل كحزف
ال  الشعرنو يف ادلنتظمة مع عدد غَت متساكو من اخلطوط كادلقاطع. كالسبب ىو أ

يزاؿ ادلؤلف يستخدـ الصوت أك القوايف كعدد الكلمات كترتيب الكلمات على 
 الرغم من أف اخلطوط كالنغمات ليست ىي نفسها.

 نغمات الغناء -ِ
النغمة ادلرتبطة ابلقارئ )يف ىذه احلالة الباحث كقارئ( ىي النغمة اليت 

النغمة يف  (.ِٔ، ص.  ََِٓجوجوسوركتو، يلتقطها القارئ عند قراءة الشعر )
أىابك ىي تعبَت أك كصف للمشاعر اليت زبتربىا امرأة خائفة للغاية ْلف  الشعر
، أظهر للمرأة مدل التعب الذم كانت ل الذم قابلو أظهر لو نظرة مزعجةالرج

 تنتظره يف االنتظار كفًتة طويلة من الزمن. ىذا كاضح جدا يف اآلية:
 كْلنك معقود احلاجبُت

 لوجنتُتكعابس ا
 مشاعر الشعر -ّ

، ُّٗٗوع ما أك شيء ما )اترجياف ، ادلشاعر ىي مواقف الشعراء ذباه موض
، الفور إذا كاف لدل شخص خياؿ جيد ( ستظهر اْلذكاؽ اْلدبية علىَْص 

، على الرغم من مستوايت سلتلفة من دبية ىي العنصر ادلهيمن يف اْلدبكادلشاعر اْل
 (.ٕٔ، ص  َُُِالقيم. )موزكي ، 

ا خبيبة اْلمل كاخلوؼ اليت ربمل عنواف أىابك تظهر فيها شعورن  الشعر
ا يف كل معبد، ك كاالستقالة ، كاالنتظار الطويل تسبب لو ىذا الشعور كاضح جدن
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، كىذا ما يظهر يف االنتظار يف الواقع مزعج للغاية ، ْلفابدلرض كشحوب كجهو
 ادلعبد:

 كعلى مالزلك الشاحبة
 أمانة الشعر -ْ

القارئ تفويض الشعر الذم خيتلف عن القراء اآلخرين. إف تفسَت  يفسر
، ف القارئ ذباه موضوع بياف الشاعرالقارئ للدكلة ىو الشعر الذم يعتمد على موق

ش حياة سرية ، لديو شعور قوم ابحلدس ليعيشاعر، ادلفكر الذم يبتكر أعمالوفال
ٍت ككذلك جيب أف يكوف ، فإف الشعر لو معٌت ضمكابلتارل ،كالسر يف حياة الناس
 (.َُٖ، ص. ُٖٔٗىورنيب، النصل قبل القارئ )
بديع أىابك تدكر حوؿ كصف مشاعر الرجل. يدعوان  الشعرإف مهمة 

شلا سيجعلنا نشعر خبيبة أمل من خالؿ عملو إذل عدـ تصديق الكثَت القشاعلة
سليبة  ، كيدعوان  كيذكران أبف نبقى أقوايء يف أم حالة كظركؼ حىت لو كانتكمرض

 لآلماؿ.
ربت عنواف "أىابك" صلد فيو بديع القشاعلة إذا أتملنا يف الشعر الذم كتبو 

موضوع اجتماع الشعراء إلذابة الشوؽ ادلتجمد لفًتة طويلة. شكل صراع الشاعر يف 
 موضح ابلكلمات. لبديع القشاعلة"أىابك"  الشعر

 ترامت أايـ ك أعواـ
، ْلنو حيدد مجيع اْلشكاؿ هشعر ليركز الشاعر على الصورة الشعرية ال

، اللغة الشعرية ىي ة. الشعر ىو مسة من خطاابت الشعرادلستخدمة بنفس الطريق
العديد من مكوانت اللغة الشعرية، ييسمح ذلا ابلتحلل مثل  لغة النثر. مع كجود

 (.ُِ، ص  ََِٓ، كلكن يبقى الشكل كاذليكل )القشيمي ، التطور
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 يةكالثقاف االجتماعية الظركؼ ( أ 
 عن الناتج اخلالؼ ىي فلسطُت يف كقعت اليت للحرب الرئيسية القضية

 ظهور من ادلشكلة ىذه تنبع. الفلسطينية اْلراضي يف إسرائيل بو تقـو الذم االحتالؿ
 اجلالية رئيس ىو ىرتزؿ. ُٖٓٗ عاـ ىرتزؿ تيودكر قادىا اليت الصهيونية احلركة

 ىدفها. كمتطرفة كعنصرية سياسية كحركة ةأيديولوجي الصهيونية. إصللًتا يف اليهودية
 .اليهودية لألمة خاصة دكلة إقامة

 السابق، يف الربيطاين االنتداب ربت كانت اليت الفلسطينية، اْلراضي تنقسم
 .كاليهود الفلسطينيوف العرب كمها قسمُت، إذل

 الصهيونية احلركة ىذه. كإسرائيل فلسطُت بُت احلرب بعد احلرب استمرت مث
 أجل من الفلسطينية اْلراضي على االستيالء زلاكلة يف استمركا. أبدا وقفتت ال

 إذل كاسع نطاؽ على الجئُت اليهود كجعل. لليهود دكلة إقامة كىو النهائي، ىدفهم
 .بليستينا

 للمؤلف كالثقافية االجتماعية احلياة( ب
 بنية بُت البنيوم كالتوافق التنادد، أف( ٓٔ .ص ،ََُِ) فاركؽ يوضح

 بنية إف. مباشرنا ليس اجلينية، للبنيوية كفقنا نفسو، اجملتمع كبنية اْلدبية عماؿاْل
 مع متطابقة كلكنها اجملتمع، لبنية اْلكؿ ادلقاـ يف متجانسة ليست اْلدبية اْلعماؿ

 بدكرىا مرتبطة العادل إذل النظرة ىذه. اجملتمع ذلك يف كتتطور تنمو اليت العادل نظرة
 معُت كضع يف طبقة ذبعل أف للمجتمع اذليكلية للظركؼ ديكن. معاجملت ببنية مباشرة

 .العادل إذل نظرة كتطور تنتج اجملتمع يف
 يف الدراسة موضوع كىو الرماؿ، كىجي من نتسراي قصيدكف مؤلف بصفتو

 ىذا عليها يقـو عادلية نظر كجهة ابلتأكيد لديو بديع القشاعلة فإف البحث، ىذا
 اخللفية لتأثَت نتيجة تتشكل كلكنها فجأة، العادل إذل لنظرةا تظهر ال. اْلديب العمل
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 كالتفاعالت العالقات خالؿ من هبا دير اليت االقتصادية كحىت كالثقافية االجتماعية
 .احمليط ابجملتمع تربطو اليت

 كل يالحظ أف يستطيع القصييلة بديع كاف رىط، مدينة يف كنشأ نشأ
 يف ادلشاركة خالؿ من بالدىم عن للدفاع ذكورال ادلقاتلُت رحيل ذلك يف دبا شيء،

 .احلرب عادل
 الرجاؿ أف على دليل ىي أعاله ادلذكورة اآلية فإف أعاله، شرحو مت كما

 إذل يؤدم شلا كمرىقة، طويلة انتظار فًتة كيف للقتاؿ عائالهتم لًتؾ استعداد على
 .عائلية اضطراابت

 رؤية عادل الكاتبج( 

ة ىي كجهة نظر ادلؤلف فيما يتعلق ابلعمل ادلنتج. كجهة نظر ادلؤلف العادلي
، كحىت اآلف كاف مديرنا منخرط يف عادل علم النفسلقد أكضحنا أعاله أف عادل ادلؤلف 

 .ْلحد خدمات علم النفس يف مدينة رىط
نزعاج كاحلزف كاخلوؼ  ، يقدـ ادلؤلف شعوران ابالالشعر اْلكذليف عنواف  

اف يف احلياة احلقيقية. مجيع ادلشاعر اليت كصفها كالشوؽ لشخصية يشعر هبا اإلنس
فسية الشخص عندما يعاين من اخلوؼ، كستشعر ركحو ابالنزعاج ادلؤلف تصف ن

رجل الذم أىابك أف ادلرأة خائفة للغاية من أف ال الشعر، كما ىو موضح يف قليالن 
كاستاءت يف ، نظرنا حلقيقة أهنا تعرضت للضرب حقنا كاهنارت تقابلو ال يهتم بوصوذلا

احلزف. يرل ادلؤلف أف الشوؽ يشبو حبرنا كاسعنا كعميقنا أك شوقنا كاسعنا مثل امتداد 
ا.  الغابة اليت ديكن أف تؤثر على مشاعر ادلرء. ديكن أف يكوف ىذا التأثَت زلزانن أك سعيدن

، حىت ال لوبنا على الفورجيب معاجلة شعور الشوؽ الذم يشغل اجلزء السفلي من ق
، أييت يف أم بو. ينقل ادلؤلف أف الشوؽ موجود، كال يرل الوقت  الشعورتستمر يف
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كقت. كيف خيلص ادلؤلف أك يعاملو يشبهو مثل كضع حياتو حىت يتم الشفاء من 
 الشعور ابلشوؽ أك عن طريق زبليص شيء ما.

 
 الشعر موضوع -ُ

 عيد الوطن
 اي كىطىًٍت  الًعيٍدي  جاءى 

 العيرًٍب  غييػيوٍـ الٌذٌؿ على
 ًليلةظى 

 لفىرحة كم نشتىاؽي 
 نػىوىاًئبي الٌدىر ثقيلة لىًكن
 قىد جاءان ًعيده  كىم
 كىالزًٍلنىا ..           

 كىًخيمىة نكاىًبدي أحوىاالن 
 حتما–فىإننا  اي عيد عٍذران 

 محٍلناؾ عًليلة أىايمىان 
زىع فػىريدبىىا  يىومىان  الذبى

 ًفينا فػىتػىرىل ذبيئنا
 عىزًيزة أايمان 

 أقبل اي عيد
 علينا أقبل

يصيػٍبىة فىالشيوؽي   (.ٖٓ، ص. َُِٗ)القشاعلة،  إلىٍيكى أنساان ادل
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 الشعر، تكشف ادة عن ادلشاكل البشرية اْلساسيةيكشف موضوع الشعر ع
، ككذلك موقف الشاعر من دلوضوعات ادلتعلقة بفلسفة احلياةأيضنا عن العديد من ا

 معاجلة منظور احلياة ادلتضمن يف اجملتمع.
، ترتبط ارتباطا كثيقا حبياة بديع القصيالة بعنواف عيد الوطن إحدل قصائد

وارث الناس الذين يريدكف السالـ يف كطنهم كاليت دائما ما تصيبها ادلصائب كالك
وارث ، ْلف الكمل يف االستقالؿ يكاد يكوف ىباء، حىت اْلادللحة كاليت ال ىوادة فيها

البلداف  ة طويلة على الفرح مثل، لقد شجعوا منذ فًت اليت ال تنتهي قف يف الواقع
، كليس ىناؾ اضطراابت فيها. كأييت يـو مستقل يف كقت اْلخرل اآلمنة كالسلمية

 كرد كما فرح يـو يكوف أف الحق من قبلهم كلكنهم ال يزالوف يف ظركؼ سيئة للغاية.
 كاحلرب الصراع ظركؼ لكن. للمسلمُت كسلم عليو هللا صلى النيب أحاديث أحد يف

 على الوقت ذلك يف ادلسلم اجملتمع قدرة عدـ يف تسببت ذلك إذل كما رثكالكوا
 .العكس على بل بسعادة، بعيد الًتحيب

 الشعرنغمة  -ِ
غالبنا ما ترتبط النغمة ابجلو. ترتبط النغمة أيضنا ابدلوضوع كالقارئ. تظهر 

نغمة النغمة ادلرتبطة ابدلوضوع موقف الشاعر ذباه الشيء الذم كاف يعمل عليو. ال
ادلرتبطة ابلقارئ )يف ىذه احلالة الباحث كقارئ( ىي النغمة اليت يلتقطها القارئ عند 

 (.ِٔ، ص.  ََِٓجوجوسوركتو، قراءة الشعر )
ىي شكل من أشكاؿ موقف الشاعر ذباه القارئ. يف  الشعرالنغمة يف 

لم ، يصف ادلؤلف رغبتو يف التعبَت عن إحباطو من العدك ْلنو يععيد الوطن الشعر
أف من يصيب بالده بكارثة كارثية ال تنتهي كال تكاد تكاد. ما يستطيع أف يفعلو 

، لفرح السعيد. الذم كاف يتوؽ إليوىو أف يصلي من أجل عودة بلده إذل الشعور اب
 كاضح جدا يف ادلعبد:
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 لفىرحة كم نشتىاؽي 
 نػىوىاًئبي الٌدىر ثقيلة لىًكن

عرضوا للعذاب الشديد بسبب ، كتلقد كاف يومنا مشمسنا كانوا ينتظركف فيو
، ككاف كاضحنا يف اآلية نػىوىاًئبي الٌدىر ثقيلة أف الكوارث اليت شعركا أهنا ال ادلوقف

 تنتهي ككاف لديهم حقنا ما يكفي من الوقت للوصوؿ إذل معٌت االستقالؿ.
 مشاعر الشعر -ّ

شاعر ، كعادة ما يعرب الشعر عن مىي شعراء ييعربَّ عنها يف الشعر ادلشاعر
لوحدة كاخلوؼ الفرح كاحلزف كالعاطفة كالعزلة كاإلىانة كاحلسرة كالغطرسة كالقبضة كا

اتريغاف، ، كالشعور ىو موقف الشاعر ذباه ادلوضوع أك الشيء )كالندـ كما إذل ذؿ
 (.َْ، ص. ُّٗٗ

أعاله ىي مشاعر احلزف كالتعب  الشعرادلشاعر اليت يعرب عنها الشاعر يف 
. الشعرالستقالؿ اليت تنشأ. ديكن أف يعيش حب الوطن يف ىذه كاالكتئاب كآماؿ ا

بعنواف "عيد الوطن" تظهر الشعور ابالنتماء لبلد مضطهد. إف الشعور  الشعر
ابالنتماء ىو تعبَت عن احلب العميق الذم ال ديكن التعبَت عنو بسهولة يف الكلمات. 

 بديع القصيالة: الشعركيتضح ذلك من اجلملة الواردة يف 
 حتما– عيد عٍذران فىإننا اي

 محٍلناؾ عًليلة أىايمىان 
زىع فػىريدبىىا يىومىان   الذبى
 ذبيئنا فػىتػىرىل ًفينا

كنهم من ، يقدموف اعتذارنا عميقنا لعدـ سبمكتوب بوضوح يف اآلية أعاله
، لكنهم مصمموف حقنا كيعتقدكف أف يومنا ما سيأيت عندما االحتفاؿ بيـو استقالذلم
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، دكف أم كارثة تطاردىم دائمنا طواؿ الوقت . ىذا دليل لد آخرثل أم بيبتهجوف م
 على حبهم لوطنهم.

 أمانة الشعر -ْ
يفسر القارئ تفويض الشعر الذم خيتلف عن القراء اآلخرين. إف تفسَت 

ف القارئ ذباه موضوع بياف الشاعر، القارئ للدكلة ىو الشعر الذم يعتمد على موق
ش حياة سرية ، لديو شعور قوم ابحلدس ليعيمالوذم يبتكر أع، ادلفكر الفالشاعر

، كابلتارل فإف الشعر لو معٌت ضمٍت كذلك جيب أف يكوف كالسر يف حياة الناس
 (.َُٖ، ص. ُٖٔٗىورنيب، النصل قبل القارئ )

ينوم الشاعر التأكيد على أف أرضو ملك لشعبو كليس ْلية دكلة أاي كاف 
ىي دليل على حب كطنهم الذم  رالشعالسبب. إف الرسالة الضمنية يف ىذه 

صاب بالده إذا يواصلوف الدفاع عنو. إهنم سعداء للغاية كينسوف كل احلزف الذم أ
 ، أم يـو استقالؿ كطنهم. ما ىو مكتوب بوضوح يف اآلية:جاء اليـو ادلنتظر

 أقبل اي عيد
 أقبل علينا

يصيػٍبىة  فىالشيوؽي إلىٍيكى أنساان ادل
 نقلها القراء إذل حب الوطن اْلـ كالتمسك بو.، من ادلهم أف يكفقا للمؤلف

 كالثقافية االجتماعية احلالة ( أ
 الًتحيب عند سلتلفة أبجواء فلسطُت تتمتع اْلخرل، البلداف عكس على

 كاف. الفلسطينية الدكلة يلف يزاؿ ال العاطفة من جو فقط اْلضحى،/  الفطر بعيد
 .لسطيٍتالف الشعب هبا مر صعبة أجواء السنة تلك يف ليباراف

 كالبنية كالنظافة الصحة قطاعات هبا عصفت اليت اْلزمات من العديد تشمل
 الوكاالت مساعدات على اعتمادنا مواطنيها من٘ َٖ حوارل كيعيش التحتية
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 جليل أمل كال العمل، عن عاطلوف غزة مواطٍت من٘ ٕٔ كضلو الدكلية، اإلنسانية
 صاحلة كغَت ملوثة غزة يف ادلياه من٘ ٓٗ ك كظيفة، على احلصوؿ يف الشباب

 .اليـو يف ساعات ٔ-ْ فقط تعمل فهي للكهرابء ابلنسبة حىت لالستهالؾ،
 القياـ الفلسطينيوف يواصل الصعبة، اْلكقات خضم يف أهنم من الرغم على
 الطعاـ طهي خالؿ من الفطر، بعيد االحتفاؿ ذلك يف دبا اليومية أبنشطتهم
 .الشهداء قبور على كاحلج ْلقارب،ا مع اتصاؿ على كالبقاء التقليدم،

 للمؤلف كالثقافية االجتماعية احلياة ( ب
 يف بو يشعر ما القصيدة ىذه يف ادلؤلف يصف أعاله، توضيحو مت كما

 يشعر الذم كاجلو اذلدكء كىو ادلنشود، الشيء احلرب منذ يعيش يعد دل الذم كطنو،
 خالؿ من احلزين دثاحلا ىذا صب لقد. الكبَت العيد يـو استقباؿ عند عادة بو

 .الشعر
 ج( رؤية العادل الكاتب

، كثَت منها يشمل الطب النفسي الذم الشعر الثانية بعنواف عيد الوطنيف  
، يعاين نفسية الشعرديكن أف يعطل نفسية الشخص أك اجملتمع ادلعٍت. يف ىذه 

لف ْلنو اجملتمع من االكتئاب الشديد ْلف ادلشكلة اليت أتيت يف كابل كما عاشها ادلؤ 
، حبيث من احلرب من قبل العادل كلو تقريبناكلد يف فلسطُت حيث عرؼ اضطراب 

، ديكن أف يصف بؤس بالده ليت يتم ذباكزىا دائمنا ابلكوارثخالؿ مراقبة منطقتو ا
ا بعد عاـ للحصوؿ من يريد االستقالؿ يف شعره. مكتوب بوضوح أهنم ينتظركف يومن 

هر دليالن على اليت تظ الشعرب الوطن يف ىذه ، كديكن أف يعيش حعلى االستقالؿ
، بتصميمو كمكرس للسلطة جلعل أركاحهم على قيد احلياة كالصالة حبو للبلد ادلظلـو

 من أجل كطنهم أتيت فوران كتنسى كل احلزف.
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 موضوع الشعر -1
 أنت

 أنت التغادرين
 أبدا

 ترفض اإلنكسار
 كأان أمشي

 احلياة شوؾ اتئها يف
 أمشي

 ال ىوادة
 ال تغادرين كأنت

 كظلي
 بالدم يف كحرارة الصيف

 ك أنفسي الساخطة
 كأبدأ من جديد

 شيء أترؾ كل
 كتًتكٍت اْلايـ

 يف الزحاـ
 غضيب كيغادرين
 كسخطي
 كشغفي
 جسدم يف تسافر

 العشق كلحظات
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 كاحلمى
 (ِٔ، ص. َُِٗ)القشاعلة،  . أنت

، مثل احلب ادة عن ادلشاكل البشرية اْلساسيةيكشف موضوع الشعر ع
كاخلوؼ كالسعادة كاحلزف كبؤس احلياة كالعدالة كاحلقيقة كالالىوت كالنقد االجتماعي 

أيضنا عن العديد  الشعر(. تكشف ِْ، ص.  ََِٓجوجوسوركتو، كاالحتجاج )
، ابإلضافة إذل موقف الشاعر من معاجلة دلوضوعات ادلتعلقة بفلسفة احلياةمن ا

 منظور احلياة.
 من تركو الذم رأسو مسقط إذل الشوؽ اعرالش يصفبعنواف "أنت"  الشعر

. آخر بلد يف جديدة حياة كبدء قدمنا للمضي تزعجو اليت كاْلفكار اْلشياء كل
 لكن. كادلعاانة اْلمل كخيبة احلزف إال يًتؾ ال اْلصلي ادلوطن أف من الرغم على

 .كالطفل اْلـ رابط مثل هبا كتلتصق ىناؾ من أتيت ما بطريقة
َت يف مسار احلياة لتحقيق تغيَتات كبَتة يف حياتو مليئة يف رحلتو كاصل الس

، كاآلف بدأ يشعر ببعض التغيَتات اليت شعر هبا يف ربويلو إذل شخص لعقباتاب
 أفضل من أمس.

 مالحظات اآلية -2
غالبنا ما ترتبط النغمة ابجلو. ترتبط النغمة أيضنا ابدلوضوع كالقارئ. تظهر 

شاعر ذباه الشيء الذم كاف يعمل عليو. النغمة النغمة ادلرتبطة ابدلوضوع موقف ال
ادلرتبطة ابلقارئ )يف ىذه احلالة الباحث كقارئ( ىي النغمة اليت يلتقطها القارئ عند 

 (.ِٔ، ص.  ََِٓجوجوسوركتو، قراءة الشعر )
ىي شكل من أشكاؿ موقف الشاعر ذباه القارئ. يف  الشعرالنغمة يف 

، كيرفض النضاؿ أف يكوف شخصنا نغمة أنُت بعنواف "أنت"، يستخدـ الشاعر الشعر
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، كالذم يظهر يف جزء من و على الرغم من أنو يعرج على طوؿىشنا يف رحلة حيات
 :الشعر

 ترفض اإلنكسار
 كأان أمشي

 احلياة شوؾ اتئها يف
 أمشي

ا على أف يعيش حياتو بدكف أانس تركوه.  كاف من الواضح أنو كاف حريصنا جدن
 مشاعر الشعر -ّ

ر ىي مشاعر الشعراء ادلعرب عنها يف الشعر. عادة ما يعرب الشعر عن ادلشاع
مشاعر الفرح كاحلزف كاللمسة كالنفور كاإلىانة كالكسر كالقلب كالغطرسة كالعزلة 

، كالشعور ىو موقف الشاعر ذباه ادلوضوع لوحدة كاخلوؼ كاْلسف كما إذل ذلككا
 (.َْ ، ص.ُّٗٗاتريغاف، أك الشيء )

 ترؾأعاله ىو الشعور ابحلزف الذم  الشعررب عنو الشاعر يف الشعور الذم يع
يف ظالـ احلزف، كقمعو دكف تشجيع، كحسرة حىت شعر ابلركود  للغاية مؤثرنا مكاانن 
، كخياؼ أف يبدأ يـو جديد. نرل لوحدة دكف أف يرافقو ليعيش حياة، كشعور ابقلب

 :الشعربوضوح يف 
 ترفض اإلنكسار

 كأان أمشي
 احلياة شوؾ اتئها يف
 أمشي

يبدك كاضحا يف بعض ادلقاطع يف ىذا العنواف أف ادلؤلف يستخدـ الكلمات 
 التصويرية للتعبَت عن مشاعره اليت تصب يف الشعر. بينهم:
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 كأنت ال تغادرين
 كظلي

 بالدم يف كحرارة الصيف
توسل شخصنا ما ليغادر لكنو غادر دكف أف يشعر ككأنو ظالن  الشعريف تلك 

وف ىناؾ ضوء ساطع، ، عندما ال يكإبخالص سيغادر يف الليلو دائمنا يرافق
 ، كال يًتؾ أدىن أثر.سيختفي الظل يف ابتالع الليل

ا ْلنو يف ذلك اثنينا، مثل احلرارة ادلوجودة يف الصيف ، يكوف الطقس حارنا جدن
، ىذا يت تظهر ليست مثل ادلوسم ادلعتاد، احلرارة اليت ديكن أف ربًتؽالوقت احلرارة ال

، جيعل القلب يشعر ابحلرارة ذك مغزل كبَت ا يشبو ادلؤلف عندما يًتكو شخصم
، ْلف ق جدا. كابدلثل مع ادلقطع التارل، ييكتب أف أنفاسو ال هتربكيًتؾ احلزف. عمي

، فس صعبنا كصعبنا يف التنفس حبريةمحل احلزف يعذب الصدر ابلفعل شلا جيعل التن
، للتأكد من االستمرار يف رفة حىت مىتستأيت بعد ذلك دكف معلكن راحة النفس 

، ال يزاؿ ىناؾ غد أكثر من التلهث كاالستمرار يف احلياة التنفس حىت على الرغم
 إشراقا ينتظر.

دلؤلف أف خيلق استفزازنا بالغينا، مثل طريقة السؤاؿ من سؤاؿ، لقد حاكؿ ا
داـ مثل ىذه ، كالتكرار اللفظي يعٍت أف الشاعر ينوم يف الغالب استخمكادلة، أمر

 (.ٕٖ،  ََِٖاْلساليب الفنية )احللورل ، 
 أمانة الشعر -ْ

يفسر القارئ تفويض الشعر الذم خيتلف عن القراء اآلخرين. إف تفسَت 
القارئ ذباه موضوع تصريح  القارئ للدكلة ىو الشعر الذم يعتمد على موقف

دس ليعيش حياة ، لديو شعور قوم ابحلشاعر، ادلفكر الذم يبتكر أعمالو، فالالشاعر
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، كابلتارل فإف الشعر لو معٌت غَت مرئي كجيب أف يصبح رية كالسر يف حياة الناسس
 (.َُٖ .ص، ُٖٔٗىورنيب، شريطنا أماـ القارئ )

أنت ىو أمهية النضاؿ يف حياة مليئة ابلعنف  الشعرإف التفويض الضمٍت يف 
كالعقبات ادلختلفة. ْلنو  كالعادل احملمـو للبقاء حىت يف مواجهة مجيع أنواع التجارب

ا ليـو أكثر ، فسوؼ نلتقي غدن كاستمرران يف التعامل مع التوكيلإذا كنا مصممُت 
 .إشراقنا لًتحيب دبستقبل
، يعلمنا ادلؤلف أف نكوف دائمنا متفائلُت كال الشعر، يف ىذه ضلتاج أف نفكر

ا يف مواجهة مرارة احلياة، إذا كاف كل شيء نعتمد عليو يف توكيل يف يـو  نستسلم أبدن
أف من اْلايـ سوؼ نراتح يف كل خطوة. ال يوجد أم شيء آخر غَت هللا ديكنو 

، كذلذا السبب ال جيب أف تتوقع أم شيء آخر غَت يساعد كل سللوؽ يف ىذا العادل
 هللا سبحانو كتعاذل.

 كالثقافية االجتماعية الظركؼ ( أ
 الفلسطينيُت لىع صعبة كانت بل للغاية، صعبة كاْلكقات اْلجواء كانت

 كادلستقبل التعليم أجل من النضاؿ يف كاستمركا مثابرين مواطنيهم كجعلت هبا، ادلركر
 دراسية منحا ادلشاركة الدكؿ من العديد تقدـ. أمتهم لتحرير ربقيقو ديكن الذم
 .للدراسة الفلسطيٍت الشباب لبعض

 جرة،اذل اخًتاؽ صعوبة من سلتلفة عقبات الفلسطيٍت الشباب زبطى كقد
 أبماف الفرار من سبكنوا نضاذلم مع لكنهم صهيونيوف، جواسيس أبهنم كاهتامهم
 .بسالـ ابجلامعة االلتحاؽ من كسبكنوا

 كالثقافية االجتماعية احلياة مؤلف ( ب
 االجتماعية الظركؼ حيث من للمؤلف االجتماعية اخللفية إذل النظر ديكن

 اخللفيات ىذه كل. عملو كمكاف إقامتو، كمكاف ادلؤلف، ميالد كمكاف كالثقافية،
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 ذلك يف يتشكل كما عملو ادلؤلف سيجعل. ادلؤلف أنتجو الذم ابلعمل مرتبطة
 .حولو ىو ما كل دراسة خالؿ من اجملتمع

 مت كقد خبلفية، أيضنا بديع القشاعلة يتمتع اآلخرين، الكتاب معظم مثل
 مدينة كىي رىط، مدينة يف بديع القشاعلة كيقيم أعاله، ادلؤلف كالدة مكاف كصف
 كضع لديها اليت الوحيدة ىي ادلدينة كىذه إسرائيل، جنوب يف البدكيوف فيها يتواجد
 .البدكية ادلستوطنات معظم موطن كأيضنا إسرائيل يف ادلدينة

 فقد ادلؤلف، خبلفية مرتبطة اجملتمع يف االجتماعية ادلؤلف مكانة أف كما
 دراستو بديع القشاعلة كاصل ُْٗٗ عاـ كيف ادلغادرة، إذل الوقت دبركر دفعو

 يف. النفس علم زبصص يف احلكومية بطرسربغ سانت جامعة يف الثالث اجلامعية
 كيغرؽ يراقب بدأ النفس، علم خدمات قسم مدير كونو إذل ابإلضافة الوقت، ىذا
 .الكتب من العديد كيكتب اْلدب عادل يف

 ج( رؤية العادل الكاتب
، كالضغط ـ ادلؤلف إحساسنا ابلركح احلزينة، يقدنتالشعر الثالثة بعنواف أيف  

، اتركنا اخلوؼ جيعل ركحو مًتددة كمًتددة يف يًتكو شخص ىو اْلكثر أتثَتنا فيوالذم 
مواصلة احلياة. لكنو غرس يف ركحو الثقة ابلنفس كغَت رأيو حبيث دل تعد ركحو 

ربسُت نوعية  الركح اليت ربفز على االستمرار يف بديع القشاعلةمكتئبة. يصف 
يف شغفو ابلقتاؿ كالتعلم يف بلداف أخرل حىت  بديع القشاعلةاحلياة. كما فعل 

ا أيضنا لآلخرينيتمكن من تغيَت ح يعمل يف  بديع القشاعلة، ْلف ياتو كيكوف مفيدن
اخلدمات النفسية أيمل أف يتمكن من مساعدة مجيع أنواع الشكاكل النفسية للناس 

ية اليت شعر هبا نتيجة للتدىور جعلتو أكثر اختالفان كبدت اآلاثر النفس الشعرتظهر 
 (.ُِٓ ، ص.ُّٗٗ، ابن اجلٍت)حريصة على عيش احلياة 
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 موضوع الشعر -1
 

 غيورة
 لقد أرىقتٍت غَتتك

 ماعدت أستطيع ما عدت أحتملو
 من اجلنوف ىذاالكم

 الغَتة؟ توقفت عن ىالٌ 
 (ٕٔ، ص. َُِٗ)القشاعلة،  .توقفت عن اجلنوف؟ ىالٌ 

 
، مثل احلب ادة عن ادلشاكل البشرية اْلساسيةيكشف موضوع الشعر ع

كاخلوؼ كالسعادة كاحلزف كبؤس احلياة كالعدالة كاحلقيقة كالالىوت كالنقد االجتماعي 
أيضنا عن العديد  الشعر(. تكشف ِْ، ص.  ََِٓجوجوسوركتو، كاالحتجاج )

قف الشاعر من معاجلة ، ابإلضافة إذل مو دلوضوعات ادلتعلقة بفلسفة احلياةمن ا
 منظور احلياة.
 الشخص الذم أصابتو الغَتة عليو، كال اليت ربمل عنواف "غيورة" زبرب الشعر
، لكن الغَتة تبدأ يف جعلو يبالغ يف ذلك حىت يصاب ابجلنوف. على تعرؼ أسبابو

ضلو متزايد خيرج عن نطاؽ السيطرة جيعل اجلسم يشعر ابلغَتة كال يكوف قادرنا على 
 الشعور ابحلسد. ربمل

 مالحظات اآلية -2
، كما ترتبط النغمة إذل سلوؾ الشاعر ذباه القارئ الشعركهتدؼ نغمة 

ابلتعاكف  ،وجود للتعبَت عن ادلوضوع ابللهجة، اإلمالءابدلوضوع كالذكؽ. الشاعر م
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سيسوانتو، ، منخفض ترل القارئ )للقارئ، بغطرسة، اتركو مع القراء حلل ادلشاكل
 .(ُُّ، ص. َُِّ

، ربتوم على إحساس بعنواف غيورة الشعرالنغمة اليت استخدمها الشاعر يف 
كيظهر أنو  الشعرابالستياء من سلوؾ شخص يشعر ابلغَتة منو كىو منزعج للغاية يف 

 من الصعب للغاية التغلب على ىذا الشخص. مكتوب بوضوح يف ادلقطع اْلكؿ:
 لقد أرىقتٍت غَتتك

قاـ بو الشخص ادلعٍت يزعج بشدة حياة كيوضح ادلؤلف أف السلوؾ الذم 
يظهر إحباطو من سكب شكل الضغط  الشعرالشخص الذم حيسد عليو. يف ىذه 

 الذم يستطيع:
 الغَتة؟ توقفت عن ىالٌ 
 توقفت عن اجلنوف؟ ىالٌ 

ا لتعطيل  يوجو ادلؤلف السؤاؿ للمهتمُت أبنو إذل مىت سيبقى دائمنا غيورنا جدن
 نو هبذه الغَتة.حياتو ، كحىت مىت سيواصل جنو 

 مشاعر الشعر -ّ
ديكن أف يعرب الشعر عن مشاعر الفرح كاحلزف كالعاطفة كاخلوؼ كالقلق كالشوؽ 

، كما إذل ذلك. الشعور أك الشعور ىو موقف الشاعر كراىية الفضولية كاحلب كاالنتقاـكال
 (.َْ، ص. ُّٗٗاتريغاف، ه )الشعر ذباه ادلشاكل الرئيسية الواردة يف 

، ْلف الغَتة اليت يقوذلا ذلك إحباطو من شخص يشعر ابلغَتة منو فيصف ادلؤل
، كلما طالت الغَتة الشخص لفًتة ا كمنهكنا حىت ال يستطيع ربملهاالشخص ذبعلو منزعجن 

 أطوؿ. ما ىو كاضح يف اآلايت التالية:
 لقد أرىقتٍت غَتتك

 ماعدت أستطيع ما عدت أحتملو
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  من اجلنوف ىذاالكم
 أمانة الشعر -ْ

فسر القارئ تفويض الشعر الذم خيتلف عن القراء اآلخرين. إف تفسَت ي
القارئ ذباه موضوع تصريح  القارئ للدكلة ىو الشعر الذم يعتمد على موقف

ش حياة ، لديو شعور قوم ابحلدس ليعيالشاعر، فالشاعر، ادلفكر الذم يبتكر أعمالو
غَت مرئي كجيب أف يصبح  ، كابلتارل فإف الشعر لو معٌتسرية كالسر يف حياة الناس

 (.َُٖ .ص ،ُٖٔٗىورنيب، شريطنا أماـ القارئ )
، ْلنو رئ أف الغَتة ادلفرطة ليست مربرة، خيرب ادلؤلف القاغيورة الشعريف 

، ديكن أف يتداخل مع علم النفس. هللا ال حيب ابإلضافة إذل إزعاج الشخص ادلعٍت
 أم شيء مفرط يف فعل أم شيء.

، كذلذا السبب يف ىذه إخفاء الغَتة أمر صعب للغايةأف  ديكن التفكَت يف
إف أفضل ، ففرطة. إذا دل أنخذ بعُت االعتباراليت تتعلق ابجلنوف بسبب الغَتة ادل الشعر

مدل ، ْلف شيئنا ليس خاصنا بنا بغض النظر عن خطوة ىي االبتعاد إبخالص
لذلك حىت إذا  ، إحكامو إذا دل يكن ملكنا لنا، فسوؼ خيتفي كخيتفي بدكف أم أثر

، فسوؼ يعود إلينا ابلفعل ، إذا كاف متجهنااف مقدرنا لنا، بعد أم شيء ندعوك
 ابلتأكيد أيضنا.

 كالثقافية االجتماعية الظركؼ أ(
 العربية ادلملكة يف للمرأة ليس.زلـر شركة بدكف مكاف أم إذل الذىاب ديكن ال

 ادلرافق كالرجل ذكر، قريب أك زكج دكف مكاف أم إذل الذىاب يف احلق السعودية
، يسمى ادلرأة ذلذه  احلصوؿ أك البالد مغادرة للمرأة ديكن ال موافقتها كبدكف زلـر
 يف. جراحية عملية لو اجريت حىت أك ابجلامعة االلتحاؽ أك الزكاج أك عمل على
 على التعرؼ على قادرنا احملـر يكوف أف جيب الشرطة، إذل للذىاب ادلرأة احتياج حالة
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 حىت الظركؼ، ىذه ظل يف. حجاهبا خلع يستطيع ال ْلنو عنها نيابة التحدثك  ادلرأة
 العربية ادلملكة يف النساء فإف ذلك، كمع. مستحيالن  سيكوف زلرمو من الشكول
 أف يف حقهم حيموف فهم ذلك، من العكس على. حقنا ذلك ديانعن ال السعودية

 رخصة على حلصوؿا يف احلق لديهم ليس ذلك، بعد. رجل إشراؼ ربت يكونوا
 ثياب ارتداء النساء على كجيب العاـ، النقل كسائل استخداـ ديكنهم كال قيادة،
 استقباؿ ديكنو كال مطلوب، غَت كلكنو زلظور غَت العارل كالتعليم فضفاضة، سوداء

 .الرايضة دبمارسة ذلن ييسمح ال لذلك العمل، ديكنو كال الضيوؼ،
 مؤلفلل كالثقافية االجتماعية احلياةب( 

 النساء إف القصييلة بديع قاؿ ادلذكورة، ادلختلفة احملظورات أنواع بُت من
 ْلف. ىناؾ حيدث ما يعرفن ال ْلهنن ادلفرطة الغَتة من احلاؿ بطبيعة يعانُت العربيات
 .زلرمك مع تكوف أف عليك ادلنزؿ من اخلركج

 ج( رؤية العادل الكاتب
 ؤلف ركحنا منزعجة كمضطربة للغاية، يصف ادلالشعر الرابعة بعنواف غيورةيف  

، ديكن أف تشَت الغَتة إذل ظهور تراكم بسبب شخص غيور منو. كفقا للمؤلف
ن حدكد معقولة إذل االنزعاج كالقلق الناجم عن العالقة. ديكن أف تؤدم الغَتة ضم

، فإهنا تتسبب يف ضرر للعالقة كلكن إذا ذباكزت احلدكد الطبيعية، تقوية العالقة
ف ذبعل الشخص غَت قادر على التفكَت بعقالنية حىت يصل إذل اجلنوف كديكن أ

 كيضر ابلنفسية.
تعتمد يف الواقع على حركة ، كاليت ستخدـ ادلؤلف أيضنا طريقة انعكاسي

(، كىي ظاىرة منط اللغة ادلستخدمة، )عبد ٗٓ .، صُٖٖٗعقوذلم، )عبد ادلطلب، 
 (.َِٓ ص. ،ُْٖٗادلطلب ، 
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 موضوع الشعر -ُ
 يا العربدن

 لعمرؾ ...
 ال أابرل كثرة اْلكفاف

 قليب بُت أضلعي
 ربجٌر

 تنوح النساء يف دنيا العرب
 يف ادلقلتُت دمع الصمت

 تفجٌر
 أراين أحلم

 يف كلٌ ليلة حلمان 
 أرل فيو طفال من خوفو

 تسمٌر
 بٍت اْلاٌيـ ... من قلة حيلةتعات

 كيف القلعة ىناؾ حاكم هبامتو
 (ٗٓ، ص. َُِٗ)القشاعلة،  .  تبخًت

، مثل احلب ادة عن ادلشاكل البشرية اْلساسيةيكشف موضوع الشعر ع
كاخلوؼ كالسعادة كاحلزف كبؤس احلياة كالعدالة كاحلقيقة كالالىوت كالنقد االجتماعي 

أيضنا عن العديد  الشعر(. تكشف ِْ، ص. ََِٓجوجوسوركتو، كاالحتجاج )
ة إذل موقف الشاعر من معاجلة ، ابإلضافدلوضوعات ادلتعلقة بفلسفة احلياةمن ا

 منظور احلياة.



ٓٗ 
 

 
 

 إف. العريب العادل يدخل شخص مراقبة تصور عنبعنواف "دنيا العرب"  الشعر
 مهما منزلو، منطقة يف الفقر يوضح الشاعر سكن منطقة يدخل مهاجر عن احلديث

 ليس الذين كاْلطفاؿ النساء دموع يبكي الذم اْلصلي موطنو ادلكاف ىذا كاف
 كل حزينات، العربيات النساء بعض ىناؾ أف رأل مالحظتو أثناء. ستقبلم لديهم
 رأل أخرل، انحية من. احلادث لرؤية مذىوالن  كاف خائف، بطفل حيلم كاف ليلة،
 .بغطرسة يسَت قصره يف احلاكم أيضنا

 مالحظات اآلية -ِ
، كما ترتبط النغمة إذل سلوؾ الشاعر ذباه القارئ الشعركهتدؼ نغمة 

، ابلتعاكف وجود للتعبَت عن ادلوضوع ابللهجة، اإلمالءع كالذكؽ. الشاعر مابدلوضو 
سيسوانتو، ، منخفض ترل القارئ )شاكل، اتركو للقارئ، بغطرسةمع القراء حلل ادل

 .(ُُّ، ص. َُِّ
 على ربتوم" العرب دنيا" بعنواف شعرال يف الشاعر استخدمها اليت النغمة

 :كىي شعر أكؿ يف قسم
 لعىمريؾ
 يف يعيشوف الذين ابلناس أقسم لعمرؾ، معٌت ىناؾ أف الكتابة من يتضح

 اليت البشرية اللهجةاْلشخاص الذين . مث ادلالحظة التالية ىي نربة العربية اجلزيرة شبو
 :التالية اآلية يف كاضح كىذا عليو، كتشفق دبحيطو هتتم

 ال أابرل كثرة اْلكفاف
، عدد الكفن ادلقصود ىنا ىو ال يهتم بعدد الكفن من حولو الشعريف ىذه 

عدد اجلثث اليت تكمن يف كل مكاف تشَت إذل أف ىناؾ حداثن تسبب يف سقوط 
 العديد من الضحااي.
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 مشاعر الشعر -3
ديكن أف يعرب الشعر عن مشاعر الفرح كاحلزف كالعاطفة كاخلوؼ كالقلق 

الشعور ىو ، كما إذل ذلك. الشعور أك كراىية الفضولية كاحلب كاالنتقاـكالشوؽ كال
، ص. ُّٗٗاتريغاف، ه )الشعر موقف الشاعر ذباه ادلشاكل الرئيسية الواردة يف 

َْ.) 
  اآلية يف يظهر كما احمليطة، ابلبيئة اىتمامو القصيدة ىذه يف ادلؤلف يصف

 :التالية
 قليب بُت أضلعي

 ربجٌر
 احلجر أف نعلم كما أم ربجر، قد قلبو أف بدا ابحلزف، شعر عندما حىت

 جانب إذل. شيء أم قوؿ يستطيع ال قلب مثل بقلب اْلمر يتعلق دماعن صعب
 :التالية اآلية يف ابحلزف عميق شعور أيضنا ىناؾ ذلك،

 تنوح النساء يف دنيا العرب
 يف ادلقلتُت دمع الصمت

 تفٌجر
بو اجلزيرة العربية أف دموع احلزف اليت تشع على ادلرأة يف ش الشعرتعٍت ىذه 

زهنا صامت للغاية. فقط الدموع ادلتدفقة من عينيو ديكن أف ، ْلف حعميقة للغاية
، ْلنو يف كل ليلة حيلم لصدمة كالقلق الذم كصفو ادلؤلفتصفها. الشعور التارل ىو ا
، على الرغم من أف كمسمر، ىذا جيعلو يشعر ابلتوبيخدائمنا برؤية طفل خائف 

 التوبيخ ليس سول حلظة. مكتوب يف الشعر:
 يف كلٌ ليلة حلمان 

 أرل فيو طفال من خوفو
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 تسمٌر
 بٍت اْلاٌيـ ... من قلة حيلةتتعا

 أمانة الشعر -4
يفسر القارئ تفويض الشعر الذم خيتلف عن القراء اآلخرين. إف تفسَت 

القارئ ذباه موضوع تصريح  القارئ للدكلة ىو الشعر الذم يعتمد على موقف
ش حياة قوم ابحلدس ليعي، لديو شعور ، ادلفكر الذم يبتكر أعمالوشاعر، فالالشاعر

، كابلتارل فإف الشعر لو معٌت غَت مرئي كجيب أف يصبح سرية كالسر يف حياة الناس
 (.َُٖ .ص ،ُٖٔٗىورنيب، شريطنا أماـ القارئ )

التفويض أبننا سللوقات اجتماعية، ضلتاج  "دنيا العرب" دينح ادلؤلف الشعرمن 
ف نتسامح مع أم شخص، حىت ماعية علينا أ، ككذلك ككائنات اجتلبعضنا البعض

اية بسلوكو . يف النهة ذباه اآلخرين، جيب أال نصدر الالمباالإذا كنا نعيش يف بيئة
، كنتيجة لذلك حيصل على توبيخ من خالؿ اْلحالـ كل ليلة. الذم ال يهتم ابحمليط

يو احلاكم أك دكلة رفيعة ، يلقي ادلؤلف درسان يف كقت كاف فاْلخَتة الشعرككذلك يف 
ا الغطر ستولادل  ، أك اىتم حبالة شعبها.سة ذباه مواطنيها، بل كن كاقينا، كدل يظهر أبدن

 كالثقافية االجتماعية الظركؼ ( أ
 يف االضطراب حالة استمرت ،ُْٖٗ مايو ُْ يف إسرائيل دكلة قياـ منذ

 ىي مربعنا كيلومًتنا ّٓٔ مساحة أف يبدك. غزة قطاع كخاصة الفلسطينية، اْلراضي
 .ادلنطقة يف يعيشوف فلسطيٍت مليوف ٕ.ُ وارلحل كبَت سجن

 اْلبيض البحر على ادلطلة ادلنطقة من حبرية كاخلركج الدخوؿ ديكنهم ال
 سلتلف على للحصوؿ فقط اخلركج غزة لسكاف ديكن. كمصر كإسرائيل ادلتوسط

 القوات قبل من مشددة حلراسة زبضع اليت رفح مدينة خالؿ من احلياة احتياجات
 .كادلصرية يةاإلسرائيل
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 العربية احلرب يف االنتصار بعد ُٕٔٗ عاـ منذ إسرائيل ربتلها غزة قطاع

 ىي عربية دكؿ ثالث ادلتحدة، الوالايت من ادلدعومة إسرائيل، ىزمت. اإلسرائيلية
 .فقط أايـ ٔ يف كاْلردف كسوراي مصر

 الشرقية القدس يف مناطق على أيضنا إسرائيل استولت غزة، قطاع كخبالؼ
 سالـ مفاكضات إجراء بعد. اجلوالف كمرتفعات الغربية كالضفة سيناء جزيرة شبوك 

 االعًتاؼ على ُّٗٗ عاـ يف الفلسطينية التحرير كمنظمة إسرائيل اتفقت سلتلفة،
 .فلسطينية سلطة كتشكيل منهما كل بسيادة

 للمؤلف كالثقافية االجتماعية احلياة ( ب
 كل يرل يـو كل يف. ربابحل مليء بلد يف كلد كاتب القصييلة بديع

 بُت دار الذم الصراع عن فضالن . احلرب إذل يذىبوف كاْلزكاج كالشباب الرجاؿ
 لكن مستقبلهم، أطفاذلن كفقد أزكاجهن يفقدف النساء إسرائيل جعلت الفلسطينيُت،

 .احلرب ضحااي مصَت عن النظر بغض رفاىية يف ادللوؾ ملك عاش( السعودية) ىناؾ
 حىت لبيعها كالنحاس القمامة جيمع فبعضهم ش،العي كسب الصعب من

 غزة سكاف نصف أف حىت. احلصار أثناء اليومية احتياجاهتم تلبية من يتمكنوا
 .الفقر كطأة ربت يعيشوف

 ج( كؤية العادل الكاتب
ادلؤلف ركح شخص ال يبارل  ، يصفعرباخلامسة بعنواف دنيا ال الشعريف 

، فاسدة كربوذلا إذل المباالة. يف عادل علم ندبحيطو، كينتج عنها ركح هتتم ابآلخري
ي. ادلوقف اْلقل إجيابية النفس يقع ىذا الالمباالة يف فئة علم النفس االجتماع

، كعدـ االىتماـ بنظافة اؿ من خالؿ عدـ االىتماـ ابلبيئة، على سبيل ادلثللمجتمع
 (.ُُ، ص. َُِٗألويصاؿ، البيئة يسبب إزعاج أعضاء اجملتمع اآلخرين )
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، من ، أم كمسؤكؿ يف الدكلةخرل نقلها ادلؤلف أيضنا عن القلقأشياء أ
ناس، من اْلفضل ربريك شعور القيادة الذم جيب أف يكوف دائمنا على اتصاؿ مع ال

ا، ديكن أف يعطي اذباخالؿ كجود موقف اجتماعي ، ديكن استخدامو  ىنا جيدن
، فإف ذلك القائد متعجرفنا إذا كاف  .كنموذج حيتذل بو سيظهر الحقنا أشياء إجيابية

 جيعل صورة القائد زبتفي كسيشاىدىا ادلواطنوف بشكل سيئ.
 



 

ْٔ 
 

 رابعال الباب
 قاراحاتالااخلالصة و 

 اخلالصة .أ
يف القصائد النثرية  برؤية العادل الكات، حبث يف: بناء على نتائج البحث كادلناقشة

  .وسياف غولدماف()دراسة بنيوية تكوينية عند ل بديع القشاعلةل من كىج الرماؿ
من مواضيع كنغمات كمشاعر كتفويض.  قصائد النثريةيتألف العنصر اجلوىرم لل .ُ

القصيدة ىي مشاكل إنسانية ابإلضافة إذل ادلوضوعات العديدة ادلوجودة يف ىذه 
الة كاحلقيقة. يف النغمة ، مثل احلب كاخلوؼ كالسعادة كاحلزف كبؤس احلياة كالعدأساسية
لك النغمة ، دبا يف ذضنا رلموعة متنوعة من االختالفاتحثوف أي، كجد الباالشعرية

، راع من أجل احلياة، كالصادلزعجة بسبب االنتظار، كالضيق ادلزعج، كالضغينة، كالتعب
 كال يهتموف.

مث تظهر ادلشاعر يف ىذه القصيدة مشاعر خيبة أمل كخوؼ كحزف كإرىاؽ 
، ال ، من بينهالغالب ابحلياةدة تتعلق يف اكغَتة كاستقالة. كهناية االنتداب يف ىذه القصي

ا كاستمر يف الدفاع عن الوطن اْلـ، كال تبالغ يف  ،تصدؽ بسهولة، كال تستسلم أبدن
 ، كال تتكرب عندما تصبح زعيمنا.ادلوقف

 يف الواردة القيم كبَت بشكل يعكس الذم للمجتمع كالثقافية االجتماعية احلالة
 سلتلف على للحصوؿ فقط اخلركج غزة لسكاف ديكن ،القصائد النثرية من كىج الرماؿ

 القوات قبل من مشددة حلراسة زبضع اليت رفح مدينة خالؿ من احلياة احتياجات
ا النضاؿ يواصلوف الذين ْلكلئك ابلنسبة قلة ليس لذلك. كادلصرية اإلسرائيلية  عن بعيدن

 من انضل اليت القيم .ممصَتى لتغيَت سلتلفة بلداف إذل للهجرة ككذلك كطنهم، عن الدفاع
 .االجتماعية القيم ىي القصَت بديع أجلها
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 الواردة اآلايت كالدة يف أثرت اليت بديع القشاعلةل كالثقافية االجتماعية احلياة
 حديثوف كتاب بديع القشاعلة كتاب مؤلفي من، ئد النثرية من كىج الرماؿالقصا يف

 الذم موطنو من استلهم كما. سالنف علم يف كزلاضركف نفس كعلماء ككتاب كعلماء
 مع إال ادلنزؿ من اخلركج من نسائهم حرموا الذين ابلعرب كزلاطنا ابحلركب مليئنا كاف

 ككصف فسكب ادلصائب، من العديد حدكث إذل أدل شلا احلرب، كاضطهدهتم زلرمهم،
 .مقالتو يف الوضع

 كىج الرماؿ.ئد النثرية من القصا حوؿ أعمالو الواردة يف الكاتب العادل رؤية .ِ
، يقدـ ادلؤلف إحساسنا ابالنزعاج كاحلزف كاخلوؼ كالشوؽ لشخصية أكالن   

ادلؤلف نفسية  يشعر هبا اإلنساف يف احلياة احلقيقية. تصف مجيع ادلشاعر اليت كصفها
 ، كسوؼ تنزعج ركحو قليالن.الشخص عندما خياؼ

 بسبب ادلشاكل ، كجهة نظر ادلؤلف عن رلتمع يعاين من االكتئاب الشديداثنينا
اف العادل كلو يعرؼ ، ْلنو كلد يف فلسطُت حيث كاليت أتيت يف كابل كما ىو طبيعي

، ديكنو تو اليت دائمنا ما تتعرض للكوارث، حىت أنو من خالؿ مراقبة منطقاضطراب احلرب
 ده اليت تريد االستقالؿ يف شعره.كصف بؤس بال

علو ضعيفان كغَت ملهم للعيش. تدىور الركح الذم جي بديع القشاعلة، يرل اثلثان 
ككصف ركحنا ضعيفة جيب ربريكها مرة أخرل دلواصلة حياة ذات جودة أعلى. كما فعل 

اتو يف محاسو للنضاؿ كالتعلم يف بلداف أخرل حىت يتمكن من تغيَت حي بديع القشاعلة
ا لآلخرين أيضنا.  كيكوف مفيدن

ف الغَتة معقولة ال تضر ، يرل أف عن الغَتة ادلفرطة، فيما يتعلق برأم ادلؤلرابعان 
، فيمكن ة، كلكن إذا كانت مفرطة بصرؼ النظر عن العالقات كااللتزامات الضار ابلعالقة

 احلاؿ بطبيعة يعانُت العربيات النساء إف بديع القشاعلة يقوؿ أف تعطل حياة اآلخرين.
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 تكوف أف جيب ادلنزؿ من اخلركج ْلف. ىناؾ حيدث ما يعرفن ال ْلهنن ادلفرطة الغَتة من
 .زلرمك مع

ا يف القصيدة ، بدت كجهة النظر ادلتعلقة برعاية ادلتغطرسة كغركرهتخامسنا
، حىت أنو حلم كل ليلة بشيء جعلو ينذر كيعي نفسو. يشرح شخصيات غَت مبالية

السيئ ، إذا استمر السلوؾ االجتماعية ملزمة برعاية اآلخرينادلؤلف أنو دبا أف الكائنات 
 ، كأف يكونوا قادة حكماء للمجتمع احمليط.قيمُت اآلخرينيف إزعاج ادل

 االقاراحات .ب
أبف ىذا البحث  ةالباحث تعًتفإ، على نتائج البحث الذم مت إجراؤه بناءن 

طلب ت، لذلك تزاؿ ىناؾ أخطاء كأكجو قصور فيو بعيد عن ادلستول اجليد ْلنو ال
ىت يكوف ىذا البحث ، حلتصحيح اْلخطاءمدخالت من القراء كاقًتاحات  ةالباحث

ا. مث ديكن تقدًن بعض االقًتاحات على النحو التارل:  مفيدن
، من ادلتوقع أف تكوف قادرة على التطور من ة ك أدهباالعربي اللغة قسم. ابلنسبة لطالب ُ

، ة النظرايت ادلختلفة أك العكسنفسها مع دراس النثرية خالؿ دراسة كحبث القصيدة
 نفس الدراسة النظرية.كدراسة القصائد ادلختلفة ب

، من ادلتوقع تطوير كربسُت الدراسات كالتحليل يف رلاؿ ابلنسبة للباحثُت اآلخرين  .ِ
كتطبيق النظرايت االجتماعية  النثرية القصيدةاللغة العربية كآداهبا من خالؿ دراسة 

 اْلخرل.
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 ادلراجعادلصادر و 
 

 ادلراجع العربية .أ 
. دار القالـ: دراسة كربقيق سر صناعة اإلعراب(. ُّٗٗبن جٍت، أبو الفتح عثماف. )

 حسن ىنداكم.
 . اْلردكف.القدس كالشعر بُت الرؤاي ك التعبَت(. ََِٖاحللورل، زلمود. )
. ادلغريب: نظرايت النقد اْلديب كمناىجو يف فًتة مابعد احلداثة(. َُُِمحداكم، مجيل، )

 اْللوكة.
  .ئ. الرايض: دار غريب للطابعة ة النشر(. علم النفس اجلناُْٗٗ). ربيع، ك إخواف

 اذلينة ادلصرية العاملة للكتاب.البالغة ك اْلسلوبية. (. ُْٖٗعبد ادلطالب، دمحم. )
 التكوين البديعي.بناء اْلسلوب يف شعر احلداثة. (. ُٖٖٗعبد ادلطالب، دمحم. )

ترمجة: دمحم سبيال،  البنيوية التكوينية ك النقد اْلديب،(. ُٖٔٗغولدماف، لوسياف كآخركف. )
 لبناف: مؤسسة اْلحباث العربية. .ِط

 دار الفكر العرايب.. خصائص الشعر احلديثنعمات. فؤاد، 
 البنيوية ربليل قباين )دراسة لنزار شعر الشاعر يف الكاتب العادل رؤية (َُِٗ)الدين مقائ

 اإلنسانية، ، كليةماالنج. منشورة ابحث رسالة. جولدماف( لوسياف تكنيوية عند نظرية
 .جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية

 كالتوزيع، كالنشر للطباعة اذلدل دار شركة: اجلازئر. ادلنهج البنيوم(. ََُِالزاكم، ) يغورة،
 .مليلة عُت

 .العرب فلسا دار :فلبنا بَتكت، .العرب فلسا)د ت(.   بن.ا منظور،
 ف.لبنا مكتبة :بَتكت .القدًن العريب نقدال حاتلصطم معجم (.ََُِأمحد. )  ب،لمطم
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 قضاايه يىلاجلا اْلدب العريب اْلدب اتريخ. )د ت(. اْلشقر فكعرفا طليمات، غازم
 .اإلرشاد دار شق:دم .وفنون وأعالم وضراأغ
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 سرية ذاتية

 

 ريخات كويت كاراتنيغارا يف كلدت ،صايف شفاء الفؤادية أهال
كويت   يف اإلبتدائية ادلدرسة يف زبرجت. ـ ُٕٗٗيونيو  َّ

 التحقت مث ،ـ ََِٖ سنة كاراتنيغارا كاليمنتاف الشرقية
 اإلسالمية  لًتبية ىىاْلكل للبنات كونتور السالـ دار دبعهد

  .ََِٗ سنة الشرقية جاكل صلاكم منتنجاف مسبَتجيو احلديثة
 يف كزبرجت للخدمة فافاف ابليك الٌشفاء ددبعه التحقت مث. َُِٓ سنة يف كزبرجت

 درجة على تحصل حىت ماالنج إبراىيم مالك موالان ابجلامعة التحقت مث. َُِٔ سنة
 بالالط العمل كحدة شاركت كقد .ـ ََِِ سنة كأدهبا العربية اللغة قسم يف البكالوريوس

 .القراءة قسم يف الديٍت الفن
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